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KEΦAΛAIO 1
ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO

Α
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή Μαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το καζίνο Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 894, 1067, 1171,
1197, 1320, 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον έλεγχο στη χορήγηση αδειών στους
µικροεµπόρους των λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1064.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 120 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα και κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. τόµ. Α΄, σ. 649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ.
786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πιστώσεων του προγράµµατος Βιολογικής Καλλιέργειας. τόµ.
Β΄, σ. 856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράταση των προθεσµιών για το πρόγραµµα των νέων αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση επιβίβασης σε αγροτικά
αυτοκίνητα πέραν των δύο ατόµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1047.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 90
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους

αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση από την
Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των
δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Γ΄, σ.
2303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων για τα έτη
2001-2002 στους αγρότες και κτηνοτρόφους της επαρχίας
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2342.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για την αποζηµίωση των αγροτών από τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους
εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του ΄Εβρου, την
αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εξόδων διαχείρισης από τους
δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄,
σ. 3016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ.
Ε΄, σ. 3492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3790.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 44 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του Μαρτίου 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του συνόλου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας προς τους αγρότες
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του ειδικού καθεστώτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4827.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής στη χώρα µας, για αλόγιστη χρήση φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών της περιοχής Κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων και
των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ. 3383.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις σκληρού σιταριού σε περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄,
σ. 5278.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του
βαµβακιού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Π. Φουντουκίδιου, Θ. Λεονταρίδης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Αγγελής, Ν.
Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Γιαννόπουλος και 46 ακόµα Βουλευτές). τόµ. Δ΄, σ. 3143.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθώς και
οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα
αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της
Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ.
Δ΄, σ. 3304.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα και κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. τόµ. Α΄, σ. 649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση από την
Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των
δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Γ΄, σ.

2303.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Α. Ακριβάκης. τόµ. Α΄, σ. 46.
Γ. Αµπατζόγλου. τόµ. Α΄, σ. 96, τόµ. Β΄, σ. 983.
Γ. Αλογοσκούφης. τόµ. Α΄, σ. 133, τόµ. Γ΄, σ. 2545, τοµ.
ΣΤ΄, σ. 4303.
Π. Αυγερινός. τόµ. Α΄, σ. 395, τόµ. Β΄, σ. 1263, τόµ. Γ΄,
σ. 1976.
Δ. Αλαµπάνος. τόµ. Ε΄, σ. 3390.
Μ. Αρσένη.τόµ. Ζ΄, σ. 4835.
Ι. Βαρβιτσιώτης.τόµ. Γ΄, σ. 2363, τόµ. Δ΄, σ. 2772.
Η. Βλαχόπουλος.τόµ. Δ΄, σ. 2812.
Σ. Βαλυράκης.τόµ. Ε΄, σ. 3809.
Α. Βούλγαρης.τόµ. ΣΤ΄, σ. 4189.
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου.τόµ. Α΄, σ. 133, 215, 420, 630,
828, τόµ. Β΄, σ. 950, 965, 1087, τόµ.Γ΄, σ. 2061, τόµ. Ε΄,
σ. 3809.
Γ. Γαρουφαλιάς. τόµ. Α΄, σ. 6448.
Β. Γερανίδης.τόµ. Α΄, σ. 784, τόµ. Ε΄, σ. 3430.
Γκ. Γκαλήπ.τόµ. Ζ΄, σ. 5021.
Γ. Δεικτάκης.τόµ.Α΄, σ. 473, τόµ. Β΄, σ. 983.
Χ. Ζώης.τόµ. Γ΄, σ. 2430.
Μ. Θωµά.τόµ.Θ΄,σ . 1078.
Κ. Κουλούρης.τόµ. Α΄, σ.46, τόµ. Δ΄, σ. 2670, τόµ. Ζ΄,
σ. 5098.
Δ. Κρεµαστινός.τόµ. Α΄, σ. 170.
Γ. Καλαντζής.τόµ.Α΄, σ. 180, τόµ.Γ΄, σ. 2449, τόµ. Δ΄, σ.
3061, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4658.
Θ. Κασσίµης.τόµ.Α΄, σ. 266, τόµ.Γ΄,σ. 2103.
Γ. Καρατζαφέρης.τόµ.Α΄, σ. 565, τόµ.Β΄, σ. 540, τόµ.
Δ΄, σ. 2986, τόµ. Ζ΄, σ. 4999.
Φ. Κωνσταντίνου.τόµ. Α΄, σ. 613.
Γ. Καλός.τόµ. Α΄,σ. 648.
Γ. Κωνσταντόπουλος.τόµ. Β΄, σ. 540.
Κ. Κιλτίδης.τόµ. Β΄. σ. 1125.
Ν. Κωνσταντόπουλος.τόµ.Β΄,σ. 1218, τόµ.Γ΄, σ. 2096,
τόµ.ΣΤ΄, σ. 4158.
Ν. Κορτσάρης.τόµ.Β΄. σ. 1263, τόµ.ΣΤ΄, σ. 4464.
Β. Κορκολόπουλος.τόµ.Δ΄, σ. 3241.
Α. Καραµανλής.τόµ. Ε΄. σ. 4549.
Λ. Κανελλόπουλος.τόµ.ΣΤ΄, σ. 4300.
Σ. Καλαντζάκου.τόµ. ΣΤ΄, σ. 4796.
Ι. Λαµπρόπουλος. τόµ. Α΄, σ. 648.
Α. Λυκουρέζος.τόµ.Α΄, 558, τόµ. Β΄, σ. 1434, τόµ.Δ΄, σ.
2706.
Δ. Λιντζέρης.τόµ.Β΄, σ. 896.
Ν. Λέγκας.τόµ.Ε΄, σ. 3496.
Ν. Μπακογιάννη.τόµ. Α΄, σ. 236, τόµ. Β΄, σ. 1434.
Π. Μαντούβαλος.τόµ.Α΄, σ. 505, τόµ.Δ΄, σ. 3168.
Κ. Μητσοτάκης.τόµ.Α΄, σ. 788, τόµ.Ε΄, σ. 3599,
τόµ.ΣΤ΄, σ. 4385.
Π. Μολυβιάτης.τόµ. Β΄, σ. 1210.
Στ. Μάνος.τόµ. Β΄, σ. 1537, τόµ. Ε΄, σ. 4064, τόµ. Ζ΄, σ.
5147.
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Α. Μαντέλης.τόµ. Γ΄, σ. 1949, τόµ. Ζ΄, σ. 4989.
Α. Μπενάκη-Ψαρούδα.τόµ. Γ΄, σ. 2409.
Ε. Μπασιάκος.τόµ. ΣΤ΄, σ. 4158.
Ν. Νικολόπουλος.τόµ. Α΄, σ. 648.
Α. Νεράντζης.τόµ.Ε΄, σ. 3757.
Γ. Ορφανός.τόµ. Ε΄, σ. 3466.
Β. Πολύδωρας.τόµ.Α΄, σ. 215, τόµ.ΣΤ΄, σ. 4765.
Θ. Πάγκαλος.τόµ.Α΄, σ. 224, τόµ.Ζ΄, σ. 5173.
Φ. Πετραλιά-Πάλλη.τόµ. Α΄, σ. 648, τόµ. Γ΄, σ. 2363,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4658.
Γ. Παπαγεωργίου.τόµ. Α΄, σ. 730.
Ν. Παπαδόπουλος.τόµ. Α΄, σ. 839.
Π. Παναγιωτόπουλος.τόµ.Β΄, σ. 540, τόµ.Γ΄, σ. 1749.
Γ. Παπαθανασίου.τόµ.Β΄, σ. 896.
Α. Παυλίδης.τόµ.Β΄, σ. 1210.
Α. Παπαδόπουλος.τόµ.Β΄, σ. 1210, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4344.
Α. Παπαληγούρας.τόµ. Γ΄, σ. 2392.
Λ. Παπαγεωργόπουλος.τόµ. Ε΄, σ. 3537.
Χ. Σπυράκη. τόµ. Α΄, σ. 440, τόµ. Β΄, σ. 965, 1087, τόµ.
Γ΄, σ. 1749, τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
Σ. Σπηλιωτόπουλος.τόµ. Α΄, σ. 111.
Κ. Σφυρίου.τόµ. Α΄, σ. 147, τόµ. Δ΄, σ. 3352.
Π. Σκανδαλάκης.τόµ. Α΄, σ. 677, τόµ. Β΄, σ. 1165, τόµ.
Δ΄, σ. 2692.
Μ. Σαλµάς.τόµ. Β΄. σ. 540, 1395.
Δ. Σιούφας.τόµ. Δ΄, σ. 3168, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4658.
Ι. Στεργίου.τόµ.Ε΄, σ. 3599.
Ν. Τσιαρτσιώνης.τόµ. Α΄, σ. 648.
Π. Τατούλης.τόµ. Α΄, σ. 648.
Θ. Τσιόκας.τόµ.Α΄, σ. 730.
Γ. Τσούρνος.τόµ. Γ΄, σ. 1749.
Σ. Τσιτουρίδης.τόµ. Γ΄, σ. 2146, τόµ. Ε΄, σ. 3430.
Κ. Τσιπλάκης.τόµ. Γ΄, σ. 2305, τόµ.Δ΄, σ. 2857.
Ι. Τζαµτζής.τόµ. Γ΄, σ. 2363.
Γ. Τρυφωνίδης.τόµ. Θ΄, σ. 943.
Ν. Φαρµάκης.τόµ. Α΄, σ. 44, 46, 60.
Π. Φουντουκίδου.τόµ.Α΄, σ. 121, τόµ. Γ΄, σ. 2077.
Π. Φασούλας.τόµ. Γ΄, σ. 2335, τόµ. Δ΄, 2706.
Α. Φούρας.τόµ.Ε΄, σ. 3809, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4324, 4594,
τόµ. Η΄, σ. 17, 18.
Α. Φλωρίνης.τόµ.ΣΤ΄, σ. 4263.
Γ. Χωµατάς.τόµ.Η΄, σ. 89, τόµ.Δ΄, σ. 3352.
Γ. Ψαχαρόπουλος.τόµ. Α΄, σ. 322, τόµ. Ε΄, σ. 3410.
Π. Ψωµιάδης.τόµ.Α΄, σ. 395.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην πε-

ριοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης
των αδειών παραµονής στους αλλοδαπούς που ζουν στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1788.
ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216.
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους
αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 93.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2707.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία συνεδριακού κέντρου στους χώρους
του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. τόµ. Δ΄, σ. 2964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων στο Διεθνές
Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την κράτηση και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης από τις αµερικανικές αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 853.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερό-
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µενα στην προµήθεια ανταλλακτικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1048.
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση του Αεροδροµίου της Σύρου, τα δροµολόγια της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάργηση των
πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία.
τόµ. Α΄, σ. 545.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβενίας περί
τακτικών αεροπορικών δροµολογίων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 671.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την παραχώρηση του Άλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για
τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4451.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Ζ΄, σ. 5322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 970.
ΑΘΗΝΑ 2004
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004»: Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». (Επερωτώντες Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ.
Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Β΄, σ. 858.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙ΄ΙΆ - SOFTEX
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004»: Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». (Επερωτώντες Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ.
Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Β΄, σ. 858.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ελλάδα
2004». τόµ. Δ΄, σ. 2710.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5270.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο
Αιγαίο από τους Τούρκους, τις αντιδράσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5320.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ζ΄, σ. 5005.
ΑΙΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων της
πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου Νικολάου κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 613.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 471.
Διαβίβαση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής µηνυτήριων αναφορών κατά του Πρωθυπουργού και µελών της Κυβέρνησης. (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1009.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ι. Βαθειά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Βαρίνου, Α. Κατσιγιάννη, Α. Κοντού, Ν. Νικολόπουλου και Ι.
Τζαµτζή. τόµ. Γ΄, σ. 2228.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και ψηφοφορία για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2663.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε µηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων και άλλων προσώπων. τόµ. Δ΄,
σ. 2676.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2886, 3236, 3278.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος
της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών των
Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 611.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου Θάσου µε την
ηπειρωτική χώρα. τόµ. Β΄, σ. 948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη
διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2243.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας:
Μ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Βαρίνος, Ι. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Α. Παυλίδης, Γ. Καλός, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Λιάσκος, Γ. Δεικτάκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Κεφαλογιάννης, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Μπέζας Γ.
Σαλαγκούδης). τόµ. Δ΄, σ. 2983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις
Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στους τοµείς των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 270.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ.Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1019, τόµ. Γ΄, σ.
1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων
υποδοµής-αναβάθµισης της ναυτικής βάσης του Bisht
Palla». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συµµετοχή του αλβανικού
στρατιωτικού ή πολιτικού εκπροσώπου στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης.
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης που να
περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Επι-

τροπή για τη φαλαινοθηρία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού
προγράµµατος για την αλιεία 2000-2006 καθώς και για τη
µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: 90 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4797.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού
προγράµµατος για την αλιεία 2000-2006 καθώς και για τη
µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: 90 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4797.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού
προγράµµατος για την αλιεία 2000-2006 καθώς και για τη
µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: 90 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4797.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης
των αδειών παραµονής στους αλλοδαπούς που ζουν στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1788.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Χ. Μαρκογιαννάκης και
άλλοι τριάντα τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να κατασκευάσει χώρους για την προσωρινή φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις
των διπλοεγγεγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2712.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την
παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3746.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ασφαλιστικές εισφορές για τους αλλοδαπούς». τόµ. Η΄, σ. 46.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρησιµοποίηση της Βάσης της Σούδας, ενόψει
του σχεδιαζόµενου πολέµου κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται
από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ.
Ε΄, σ. 3877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Άµυνας σχετικά µε την επίταξη σαράντα δύο στρεµµάτων στην περίµετρο της Αµερικάνικης Βάσης στη Σούδα
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1008.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής
Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060.
ΑΜΕΡΙΚΗ
(βλ. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της παραγωγής
και της χρήσης αµιάντου στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 321.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών
των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3778.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1749.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επανεξέταση από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών για «Αγιωργίτικο» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας στο Δήµο Νεµέας.
τόµ. Ε΄, σ. 3810.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων για τις
δαπάνες δάσωσης στο Νοµό ΄Εβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου της Ι΄ Βουλευτικής
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή: α) δικογραφία σχετικά µε την ανανέωση της σύµβασης του στιγµιαίου κρατικού λαχείου και β)
δικογραφία σχετικά µε την καταβολή πόρων στο Ταµείο
Νοµικών από το Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 47.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
674.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
αναπηρία καταθέτει την έκθεσή της για τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώµατα. τόµ. Β΄, σ. 1003.
Διαβίβαση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής µηνυτήριων αναφορών κατά του Πρωθυπουργού και µελών της Κυβέρνησης. (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1009.
Ανακοινώνεται η απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου» εις τους κ.κ. Σπύρο Τζόκα, Αθανάσιο Κονδύλη και Χρυσόστοµο Κολώνα για την εργασία τους στο

διαγωνισµό που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων µε θέµα
«Η αναπτυξιακή πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά
την περίοδο 1928-1932». τόµ. Β΄, σ. 1161.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά των µελών της Κυβέρνησης.
τόµ. Β΄, σ. 1263.
Συγχαρητήρια της Βουλής των Ελλήνων προς την Κυπριακή Βουλή και µέσω του Προέδρου της προς τον Κυπριακό λαό για την ιστορική απόφαση της 13ης Δεκεµβρίου στην Κοπεγχάγη για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δηµήτρης Χριστόφιας. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη
µνήµη του πρώην Βουλευτή Δ. Τσετινέ. τόµ. Β΄, σ. 1478.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Γεννηµατά, Θ.
Μπακογιάννη, Γ. Αµπατζόγλου και Π. Ψωµιάδης υπέβαλαν
την παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Γ΄, σ.
1741.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Γεωργίας Ε. Αργύρη. τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές Γ. Σκουλαρίκης και Ν.
Ζαµπουνίδης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Βουλευτικό αξίωµα µετά την εκλογή τους, του πρώτου ως Δηµάρχου της Αρχαίας Ολυµπίας και του δευτέρου ως Νοµάρχη ΄Εβρου. τόµ. Γ΄, σ. 1765.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η επιστολή
µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Κουράκης. τόµ. Γ΄, σ. 1786.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
1959.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Α. Χειµάρας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα λόγω της
εκλογής του στη Νοµαρχία Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2362,
2407.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο κ. Γεράσιµος Καζάνας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που είχε
προτείνει την ίδρυση «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». τόµ. Γ΄, σ. 2440.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε µηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων και άλλων προσώπων. τόµ. Δ΄,
σ. 2676.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε στη Βουλή ποινική δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και
υπαλλήλων του η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν υποβολής
µηνύσεως. τόµ. Δ΄, σ. 2710.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλλε στη
Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά πρώην µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Δ΄, σ. 2856.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και του σχετικού αιτήµατος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες. τόµ. Δ΄, σ. 3196.
Ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη, συζήτηση για την πρόσφατη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ.
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3539.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες. τόµ. Ε΄, σ. 3599.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
ετήσια έκθεσή του για το 2002. τόµ. Ε΄, σ. 3669.
Η Βουλή εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυµάτων για το πολύνεκρο δυστύχηµα στη «Σωληνουργία Κορίνθου». τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους της Βουλής
των Ελλήνων τα συλλυπητήριά του για τον άδικο χαµό των
µαθητών στο τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών και ανακοινώνει την αναστολή των επισκέψεων µαθητών µέχρι τις 5
Μαΐου. τόµ. Ε΄, σ. 3989.
Ανακοινώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπέβαλε την «Ετήσια ΄Εκθεση 2002».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4139.
Ανακοινώνεται η επιστολή παραίτησης από το Βουλευτικό
αξίωµα του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Ασκητή. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4161.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Ε. Μαλέσιου από τη θέση
του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης και ο διορισµός του
Π.Τσερτικίδη στην αντίστοιχη θέση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4324.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η µετατροπή του δηµοτικού καταστήµατος Αποστόλου Παύλου Ηµαθίας σε Δηµοτική Βιβλιοθήκη στη µνήµη των 21 παιδιών
που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχηµα των Τεµπών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4359.
Ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής τα αποκαλυπτήρια για το άγαλµα της Μάνας στο προαύλιο της Βουλής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4382.
Ανακοινώνεται ότι από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφο
καταθέσεων και σηµειώσεων κατ΄ εφαρµογή του Συντάγµατος και του ν.3126/03 «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4787.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κώστας Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του ζητούν την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην πρότασή τους που αφορά την από 29 Μαΐου 2003 δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
΄Ελλη Τουµπάνου. τόµ. Ζ΄, σ. 4844.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλου για αλλαγή του τίτλου του κόµµατος σε «Συνασπισµός της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας». τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5351.
Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Βουλής της Γ΄
Συνόδου της Ι΄ Περιόδου. τόµ. Ζ΄, σ. 5494.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση: α) του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής και β)των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3, 6.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µαζί µε σχετικά έγ-

γραφα. τόµ. Η΄, σ. 11, τόµ. Θ΄, σ. 943.
Ανακοινώνεται η επανένταξη του Βουλευτή Α. Χρυσανθακόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ.
Η΄, σ. 170.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπέβαλε στη Βουλή δύο δικογραφίες η µία εκ των οποίων
στρέφεται κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλων προσώπων. τόµ. Η΄, σ. 170.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κ. Σηµίτη
σχετικά µε την πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή. τόµ. Η΄,
σ. 205.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην
Υφυπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Θεοδώρου. τόµ. Η΄, σ.
319.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Α. Κακλαµάνης ανακοινώνει το
θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου και την τήρηση ενός
λεπτού σιγής της Βουλής. τόµ. Θ΄, σ. 837.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του κ. Ι. Χαραλάµπους από
τη Βουλευτική του ιδιότητα. τόµ. Θ΄, σ. 897.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α΄, σ. 324.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου
της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χαϊτίδης, Α. Σπηλιόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Α. Αγγελής, Α. Φλωρίνης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4790.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα την πορεία της
οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ζ΄, σ. 5005.
ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Προτείνων Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ: Γ. Ζαφειρόπουλος). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 524.
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ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακοπή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου καταβολής της επιδότησης στους µακροχρόνια ανέργους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκο Στρατωνείου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1065.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 1020, 1343, 1397.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
αναπηρία καταθέτει την έκθεσή της για τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώµατα. τόµ. Β΄, σ. 1003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος
αυταρχικής συµπεριφοράς αστυνοµικών οργάνων κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των αν-

θρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση). τόµ. Η΄,
σ. 103.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας. τόµ. Ε΄,
σ. 4027.
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των
δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων -Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ. 946.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Πιερίας, την κατασκευή απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ.
2970.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3567.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3567.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µη χορήγηση µερίσµατος από το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού στα µέλη της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντίστασης 19411944. τόµ. Β΄, σ. 1005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης του
µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στους δικαιούχους αντιστασιακούς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4497.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση και απόφαση της Βουλής επί προτάσεως αντι-
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συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από
14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής
(ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 301.
Συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
άρθρου 39 παράγραφοι 4, 10 και 11, του άρθρου 41 παράγραφος 7 και των άρθρων 42 και 44 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση».
τόµ. Γ΄, σ. 1976.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί του θέµατος, που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 583.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος και λήψη απόφασης
για την αντισυνταγµατικότητα τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας «Ναυτιλιακή Εταιρεία
Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 662.
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1639 και ειδικό
21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛΑΣ αστυνοµικών
που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και
πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών
προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και
ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 642.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ΄, σ. 722, 925, 954, 1010.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΣΕΠ)
Συζήτηση επί της «Ετησίας Εκθέσεως 2001» του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4460.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139Α)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου και του χώρου που
την περιβάλλει για τη δηµιουργία πάρκου αναψυχής κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αδυναµία των Δήµων να καλύψουν δαπάνες απαλλοτριώσεων για έργα υπερτοπικής σηµασίας. τόµ. ΣΤ΄, σ.

4453.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3415.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3431,
3884, 3925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 11, 400, 449, 481, 483, 485, 490, 491, 502, 521,
522.
Συζήτηση της υπ΄ αριθµόν 1631/199 τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες
Κοινωνικού Χαρακτήρα» σχετικά µε τη λήξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ.
485.
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
κατασκευάσει χώρους για την προσωρινή φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας,
την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα Άνω Λιόσια, την ίδρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2239.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων
στην περιοχή της Λάρυµνας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απογραφή του πληθυσµού της
18ης Μαρτίου 2001. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη συµµετοχή των Αποδήµων Ελλήνων στις Εθνικές Εκλογές. τόµ. Δ΄, σ. 2860.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθώς και οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ.
3304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
321.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους γιατρούς του Νοµού Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο
Νοµό Ηλείας, την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής
θωράκισης της περιοχής µας. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και
Ταπείρου του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων του
αεροπορικού δυστυχήµατος που συνέβη πριν δυόµιση χρόνια στην Αντίκυρα Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1245.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την αποζηµίωση των πληγέντων κατοίκων του Νοµού

Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων για τις
δαπάνες δάσωσης στο Νοµό ΄Εβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες της περιοχής Τυρνάβου Λάρισας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την
πρόσφατη χαλαζόπτωση, παραγωγών της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1185, τόµ. Ζ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 90
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους
αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για την αποζηµίωση των αγροτών από τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
αγροτών του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2617,
2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την
πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του Μαρτίου 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4659.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις καταστροφές στη
Θεσσαλονίκη από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού
Άρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας.
τόµ. Δ΄, σ. 3136.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και την Πρόεδρο του Κ.Κ.Ε. Α.
Παπαρήγα, που απαντούνται δια της αρµόδιας Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 583, 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας.
τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2463.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του ΄Εβρου,
την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2971.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί
αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4795.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 2003 και τη µαταίωση των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 2969.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αποκατάσταση των
απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄,
σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market Alimenta στο Αγρίνιο.
τόµ. Γ΄, σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων στήριξης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο των µεταλλείων στην περιοχή
Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής, την απόλυση των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των
µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 145.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή
διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1027, τόµ. Γ΄, σ. 2379,
τόµ. Δ΄, σ. 2586.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επιλογή νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2464, 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας
της Βουλής για την Ι΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων β) Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων γ) Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων δ) Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε) Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης. τόµ. Α΄, σ. 212, 213, 214.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής: α) Απόδηµου Ελληνισµού, β) Θεσµών και Διαφάνειας, γ) Αποτίµηση Τεχνολογίας, δ) Ισότητας και Δικαιωµάτων του ανθρώπου. τόµ. Α΄, σ. 214, 215.
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Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη περί συστάσεως Επιτροπών Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Γ΄ Σύνοδο της Ι΄ Περιόδου
της Βουλής: α) Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής β) Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 215.
Συζήτηση και απόφαση της Βουλής επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από
14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής
(ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 301.
1) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001 2) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2003. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 423, 460.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Για τη µίσθωση αυτοκινήτων για τους Βουλευτές». τόµ. Δ΄, σ. 2693.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες. τόµ. Ε΄, σ. 3599.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η µετατροπή του δηµοτικού καταστήµατος Αποστόλου Παύλου Ηµαθίας σε Δηµοτική Βιβλιοθήκη στη µνήµη των 21 παιδιών
που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχηµα των Τεµπών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4359.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση: α) του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής και β)των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3, 6.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 40, 67, 129.
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ
Α.Ε.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των
αρδευτικών έργων του Φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ.
1787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επέκταση και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού ποταµού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ.
Ε΄, σ. 3963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση ένταξης της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
Ζ΄, σ. 5045, 5046.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτη-

ση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4266, 4666, 4752, τόµ. Ζ΄, σ.
4870.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη δηµιουργία απευθείας δικτύου
στον τοµέα των ταχυδροµικών επικοινωνιών και για τη συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της HAYPOST ,
Κρατικής Επιχείρησης Ειδικής Σηµασίας του Υπουργείου
Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3582, τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην
αρχαία οδό Παναθηναίων. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά µε τη
δυνατότητα των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα να ασκούν καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε τη νοµοθεσία περί αλλοδαπών. τόµ. Α΄,
σ. 87.
Ανακοινώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπέβαλε την «Ετήσια ΄Εκθεση 2002».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4139.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1943, 1960.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά
µε την αστυνοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε΄, σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και τον Υµηττό, την επέµβαση
των αστυνοµικών δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος
αυταρχικής συµπεριφοράς αστυνοµικών οργάνων κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2861.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα προβλήµατα του
προσωπικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Χ.
Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Ι. Κεφαλογιάννης,
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Α.
Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Θ. Βασιλείου, Η. Φωτιάδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος και Β. Πολύδωρας). τόµ.
Γ΄, σ. 1822.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα προβλήµατα του
προσωπικού αρµοδιότητας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Θ. Βασιλείου, Η. Φωτιάδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος και Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ.
1822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επέµβαση της Αστυνοµίας στη
συγκέντρωση των κατοίκων των περιοχών Καπανδριτίου
και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5048.

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή της νέας Εθνικής οδού στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4249.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την ασφαλή µεταφορά των µικρών παιδιών στα αυτοκίνητα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4627.

ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 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 ΄Ενωσης, καθώς και στα όργανά του και στα µέλη του
προσωπικού τους». τόµ. Β΄, σ. 1060.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 390.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες, ρύθµιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών και λοιπών ζητηµάτων
Βουλευτών». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 1757, τόµ.
Δ΄, σ. 2745, 2793, 2848.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ.
2848.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2707.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου που στεγάζεται
το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ. Ε΄,
σ. 3558.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1115.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων στο Διεθνές
Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του τουρισµού
σε κτίριο που θα πληρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3387.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη των σχολείων. τόµ. Α΄, σ. 326.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Γ. Γιακουµάτος, Α. Ρεγκούζας, Ε. Παπανικολάου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Σ. Σπύρου, Α. Ανδρεουλάκος, Π. Αδρακτάς, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ.
400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης
των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ.
786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3415.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5314.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2621.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ασφαλιστικές εισφορές για τους Αλλοδαπούς». τόµ. Η΄, σ. 46.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 320.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σωµατείων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
τόµ. Α΄, σ. 239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας
και ειδικών τµηµάτων για την οδοντιατρική περίθαλψη των
ατόµων µε νοητική στέρηση. τόµ. Α΄, σ. 543.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και του σχετικού αιτήµατος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Δ΄, σ. 3196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3416.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες. τόµ. Ε΄, σ. 3599.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού
Δικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικου, σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την έκδοση των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5315.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των περιστατικών ληστειών και αρπαγής τσαντών στην Αττική. τόµ.
Β΄, σ. 1057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα Άνω Λιόσια, την ί-

δρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επιλογή νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2464, 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ανατολική
Αττική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2618.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου
της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χαϊτίδης, Α. Σπηλιόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Α. Αγγελής, Α. Φλωρίνης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και τον Υµηττό, την επέµβαση
των αστυνοµικών δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την πρόσφατη κατολίσθηση στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική, τις αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επέµβαση της Αστυνοµίας στη
συγκέντρωση των κατοίκων των περιοχών Καπανδριτίου
και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5048.
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το ύψος των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2977.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα µε τον πνιγµό µικρού κορι-
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τσιού σε αφύλακτο αγωγό που φέρνει νερό από το Μόρνο
στο Δήµο Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4454.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στα µεταλλεία
της Άµφισσας και της Λάρκο, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στα µεταλλεία της
επιχείρησης «Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης» στη
Φωκίδα, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
1318.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους της Βουλής
των Ελλήνων τα συλλυπητήριά του για τον άδικο χαµό των
µαθητών στο τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών και ανακοινώνει την αναστολή των επισκέψεων µαθητών µέχρι τις 5
Μαΐου. τόµ. Ε΄, σ. 3989.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 4107.
Κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτών του
Κόµµατός του µε θέµα: «Την διερεύνηση των αιτιών του πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4138.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα
σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάργηση των
πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία.
τόµ. Α΄, σ. 545.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση επιβίβασης σε αγροτικά
αυτοκίνητα πέραν των δύο ατόµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 982.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Για τη µίσθωση αυτοκινήτων για τους Βουλευτές». τόµ. Δ΄, σ. 2693.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση-τροπο-

λογίες). τόµ. Β΄, σ. 1027, τόµ. Γ΄, σ. 2066, 2247, 2284.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την ασφαλή µεταφορά των µικρών παιδιών στα αυτοκίνητα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4627.
Β
Β΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάπτυξη του Νοµού Αργολίδος από τη χρήση
πόρων του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Α΄, σ.
265.
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονοµική και επιστηµονική-τεχνική συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2892, 3196.
ΒΑΜΒΑΚΙ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου,
για τη συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ.
2365.
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναπροσαρµόσει το ποσοστό υγρασίας του επιλέξιµου βαµβακιού
στο 17% κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 98.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης προβληµάτων των
βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράδοση του βαµβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό µη επιλέξιµων εκτάσεων για
την καλλιέργεια βάµβακος. τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επιστροφή σαράντα δραχµών στους βαµβακοκαλλιεργητές από την εκκοκκιστική περίοδο 2001-2002. τόµ.
Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των δηλώσεων
καλλιέργειας στους βαµβακοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήξη της εκκοκκιστικής περιόδου για το
βαµβάκι κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων
ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι.
τόµ. Γ΄, σ. 2058, 2070.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του
βαµβακιού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Π. Φουντουκίδιου, Θ. Λεονταρίδης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Αγγελής, Ν.
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Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Γιαννόπουλος και 46 ακόµα Βουλευτές). τόµ. Δ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος στα εκκοκκιστήρια του Νοµού
Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3960.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 4131.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4381.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η µετατροπή του δηµοτικού καταστήµατος Αποστόλου Παύλου Ηµαθίας σε Δηµοτική Βιβλιοθήκη στη µνήµη των 21 παιδιών
που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχηµα των Τεµπών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4359.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πιστώσεων του προγράµµατος Βιολογικής Καλλιέργειας. τόµ.
Β΄, σ. 856.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λυµάτων στο κέντρο επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισµού στην Ψυτάλλεια λόγω κατάρρευσης
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4748.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή
υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ. Ε΄, σ. 3411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων
στην περιοχή της Λάρυµνας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1333.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας
και Ερζεγοβίνης, για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής
συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
812, τόµ. Γ΄, σ. 1742.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1087, τόµ. Γ΄, σ.
1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας περί αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ και
πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 103, 323.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 471.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Γεννηµατά, Θ.
Μπακογιάννη, Γ. Αµπατζόγλου και Π. Ψωµιάδης υπέβαλαν
την παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Γ΄, σ.
1741.
Ορκωµοσία των Βουλευτών Ε. Ανουσάκη, Μ. Καρρά και
Ι. Στεργίου. τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες, ρύθµιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών και λοιπών ζητηµάτων
Βουλευτών». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 1757,
τόµ.Δ΄,σ. 2793, 2848.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ. Κατσανέβα. τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ι. Βαθειά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Βαρίνου, Α. Κατσιγιάννη, Α. Κόντου, Ν. Νικολόπουλου και Ι.
Τζαµτζή. τόµ. Γ΄, σ. 2228.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και ψηφοφορία για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2677.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Τζέκη. τόµ. Δ΄, σ. 2807.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Δ΄, σ. 2998.
Ανακοινώνεται ότι από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφα
καταθέσεων και σηµειώσεων κατ΄ εφαρµογή του Συντάγµατος και του ν.3126/03 «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί
αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4795.
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Ορκωµοσία της Μ. Κοντού ως Βουλευτού της Α΄ Αθηνών
(Ν.Δ.) σε αντικατάσταση του Α. Λυκουρέζου. τόµ. Η΄, σ.
167.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψήφιση των τροπολογιών 1648 και 1662
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ Α΄ 282) εναρµόνιση µε την οδηγία 2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του
Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 878, 892.
Συζήτηση επί της ενστάσεως του κ. Κολοζώφ και ψηφοφορία της τροπολογίας 1662 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ. ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 880.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του κ. Ι. Χαραλάµπους από
την βουλευτική του ιδιότητα. τόµ. Θ΄, σ. 897.
Ορκωµοσία του κ. Ελευθερίου Βερυβάκη, ως Βουλευτή
Β΄ Περιφέρειας Αθηνών, σε αντικατάσταση του Ευάγγελου
Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 897.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου της Ι΄ Βουλευτικής
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου
της Ι΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 2.
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 4.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόρριψη της συζήτησης εµπρόθεσµης τροπολογίας της Νέας Δηµοκρατίας στο σχέδιο νόµου του Υπ.Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 27.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή: α) δικογραφία σχετικά µε την ανανέωση της σύµβασης του στιγµιαίου κρατικού λαχείου και β)
δικογραφία σχετικά µε την καταβολή πόρων στο Ταµείο
Νοµικών από το Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 47.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη Ι΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου:
α) Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων β) Επιτροπή Εθνικής
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων γ) Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων δ) Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε) Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Α΄, σ. 212, 213, 214.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής: α) Απόδηµου Ελληνισµού, β) Θεσµών και Διαφάνειας, γ) Αποτίµηση Τεχνολογίας, δ) Ισότητας και Δικαιωµάτων του ανθρώπου. τόµ. Α΄, σ. 214, 215.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη περί συστάσεως Επιτροπών Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Γ΄ Σύνοδο της Ι΄ Περιόδου
της Βουλής: α) Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής β) Επι-

τροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 215.
Συζήτηση και απόφαση της Βουλής επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από
14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής
(ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 301.
1) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001 2) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2003. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 423, 460.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά και Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 670.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
674.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
αναπηρία καταθέτει την έκθεσή της για τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώµατα. τόµ. Β΄, σ. 1003.
Διαβίβαση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής µηνυτήριων αναφορών κατά του Πρωθυπουργού και µελών της Κυβέρνησης. (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1009.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας για το τραµ. τόµ. Β΄, σ. 1159.
Ανακοινώνεται η απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου» εις τους κ.κ. Σπύρο Τζόκα, Αθανάσιο Κονδύλη και Χρυσόστοµο Κολώνα για την εργασία τους στον
διαγωνισµό που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων µε θέµα
«Η αναπτυξιακή πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά
την περίοδο 1928-1932». τόµ. Β΄, σ. 1161.
Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού του 2002. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά των µελών της Κυβέρνησης.
τόµ. Β΄, σ. 1263.
Συγχαρητήρια της Βουλής των Ελλήνων προς την Κυπριακή Βουλή και µέσω του Προέδρου της προς τον Κυπριακό λαό για την ιστορική απόφαση της 13ης Δεκεµβρίου στην Κοπεγχάγη για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κ.Ο. του ΚΚΕ κ. Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό
µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ. Β΄,
σ. 1321.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δηµήτρης Χριστόφιας. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Συζήτηση επί διαδικαστικού του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη
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µνήµη του πρώην Βουλευτή Δ. Τσετινέ. τόµ. Β΄, σ. 1478.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Γεννηµατά, Θ.
Μπακογιάννη, Γ. Αµπατζόγλου και Π. Ψωµιάδης υπέβαλαν
την παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Γ΄, σ.
1741.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Γεωργίας Ε. Αργύρη. τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Ορκωµοσία των Βουλευτών Ε. Ανουσάκη, Μ. Καρρά και
Ι. Στεργίου. τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές Γ. Σκουλαρίκης και Ν.
Ζαµπουνίδης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Βουλευτικό αξίωµα µετά την εκλογή τους, του πρώτου ως Δηµάρχου της Αρχαίας Ολυµπίας και του δευτέρου ως Νοµάρχη ΄Εβρου. τόµ. Γ΄, σ. 1765.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η επιστολή
µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Κουράκης. τόµ. Γ΄, σ. 1786.
Ορκωµοσία των Βουλευτών Ι. Νικολαϊδη, Γ. Χρονόπουλου, Ε. Φραγκιαδουλάκη και Σ. Καλαφάτη. τόµ. Γ΄, σ.
1816.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελική Αρχή, υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
1959.
Συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
άρθρου 39 παράγραφοι 4, 10 και 11, του άρθρου 41 παράγραφος 7 και των άρθρων 42 και 44 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση».
τόµ. Γ΄, σ. 1976.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών αυτού. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής
Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2193.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Α. Χειµάρας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Γ΄, σ. 2362.
Ο Βουλευτής Α. Χειµάρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του ιδιότητα λόγω της εκλογής του στη Νοµαρχία Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2407.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Β. Πολύδωρας, Γ. Καλαντζής, Α. Νεράντζης, Α. Παπαληγούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Ε. Πολύζος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα).
τόµ. Γ΄, σ. 2471.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα:
«Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους». (Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 2494.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και ψηφοφορία για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2663.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε µηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων και άλλων προσώπων. τόµ. Δ΄,

σ. 2676.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Για τη µίσθωση αυτοκινήτων για τους Βουλευτές». τόµ. Δ΄, σ. 2693.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλε στη Βουλή ποινική δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και
υπαλλήλων του η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν υποβολής
µηνύσεως. τόµ. Δ΄, σ. 2710.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αναδιατύπωση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2746.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελική Αρχή υπέβαλλε στη
Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά πρώην µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Δ΄, σ. 2856.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, µε θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά
του Ιράκ. τόµ. Δ΄, σ. 3110.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και του σχετικού αιτήµατος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Δ΄, σ. 3196.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθως και οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ.
3304.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε τη
µη αρµοδιότητα του Υφυπουργού Ανάπτυξης να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3398.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την οµαλή ροή της διαδικασίας της συζήτησης. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
Ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη, συζήτηση για την πρόσφατη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ.
3539.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες. τόµ. Ε΄, σ. 3599.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
ετήσια έκθεσή του για το 2002. τόµ. Ε΄, σ. 3669.
Η Βουλή εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυµάτων για το πολύνεκρο δυστύχηµα στη «Σωληνουργία Κορίνθου». τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Συζήτηση επί διαδικαστικού επερώτησης Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας αρµοδιότητας του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. (Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3789.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους της Βουλής
των Ελλήνων τα συλλυπητήριά του για τον άδικο χαµό των
µαθητών στο τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών και ανακοινώνει την αναστολή των επισκέψεων µαθητών µέχρι τις 5
Μαΐου. τόµ. Ε΄, σ. 3989.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρό-
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πο συνεδρίασης της Ολοµέλειας και των Επιτροπών. τόµ.
Ε΄, σ. 4058.
Κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτών του
Κόµµατός του µε θέµα: «Την διερεύνηση των αιτιών του
πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4138.
Ανακοινώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπέβαλε την «Ετήσια ΄Εκθεση 2002».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4139.
Συζήτηση επί της «Ετησίας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4140.
Ανακοινώνεται η επιστολή παραίτησης από το Βουλευτικό
αξίωµα του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Ασκητή. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4161.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Ε. Μαλέσιου από τη θέση
του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης και ο διορισµός του
Π.Τσερτικίδη στην αντίστοιχη θέση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4324.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η µετατροπή του δηµοτικού καταστήµατος Αποστόλου Παύλου Ηµαθίας σε Δηµοτική Βιβλιοθήκη στη µνήµη των 21 παιδιών
που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχηµα των Τεµπών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4359.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής τα αποκαλυπτήρια για το άγαλµα της Μάνας στο προαύλιο της Βουλής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4382.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία ως προς τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. (Ψηφοφορία). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4557.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφα
καταθέσεων και σηµειώσεων κατ΄ εφαρµογή του Συντάγµατος και του ν.3126/03 «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4787.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κώστας Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του ζητούν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην πρότασή τους που αφορά την από 29 Μαϊου 2003 δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
΄Ελλη Τουµπάνου. τόµ. Ζ΄, σ. 4844.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον ιδιαίτερο χρόνο που πρέπει να δοθεί στους εισηγητές για τις
τροπολογίες που περιέχουν πολλές διατάξεις. τόµ. Ζ΄, σ.
4880.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλου για αλλαγή του τίτλου του κόµµατος σε «Συνασπισµός της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας». τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα την πορεία της
οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4931.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5351.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρόεδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί
ευθύνης Υπουργών». (Ψηφοφορία). τόµ. Ζ΄, σ. 53885391.
Συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5404.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποχώρηση των βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5440.
Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Βουλής της Γ΄
Συνόδου της Ι΄ Περιόδου. τόµ. Ζ΄, σ. 5494.
Ανακοινώνεται απόφαση του Πρέδρου της Βουλής για τη
συγκρότηση: α) του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής και β)των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3, 6.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπέβαλε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µαζί µε σχετικά έγγραφα. τόµ. Η΄, σ. 11.
Ορκωµοσία της Μ. Κοντού ως Βουλευτού της Α΄ Αθηνών
(Ν.Δ.) σε αντικατάσταση του Α. Λυκουρέζου. τόµ. Η΄, σ.
167.
Ανακοινώνεται η επανένταξη του Βουλευτή Α. Χρυσανθακόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ.
Η΄, σ. 170.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπέβαλε στη Βουλή δύο δικογραφίες η µία εκ των οποίων
στρέφεται κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλων προσώπων. τόµ. Η΄, σ. 170.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κ. Σηµίτη
σχετικά µε την πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή. τόµ. Η΄,
σ. 205.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην
Υφυπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Θεοδώρου. τόµ. Η΄, σ.
319.
Συζήτηση για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα και όλων των εθνικών και
δηµοκρατικών αγώνων. τόµ. Η΄, σ. 396.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα»
σχετικά µε τη διαφάνεια των χρηµατιστηριακών συναλλαγών των πολιτικών προσώπων». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ.
507.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 521.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα». (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 522.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος και λήψη απόφασης
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για την αντισυνταγµατικότητα τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας «Ναυτιλιακή Εταιρεία
Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 662.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαµάνης ανακοινώνει
το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου και την τήρηση ενός λεπτού σιγής της Βουλής. τόµ. Θ΄, σ. 837.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψήφιση των τροπολογιών 1648 και 1662
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ Α΄ 282) εναρµόνιση µε την οδηγία 2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 878, 892.
Συζήτηση επί της ενστάσεως του κ. Κολοζώφ και ψηφοφορία της τροπολογίας 1662 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ. ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 880.
Συζήτηση επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του ν.
2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 882.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του κ. Ι. Χαραλάµπους από
τη βουλευτική του ιδιότητα. τόµ. Θ΄, σ. 897.
Ορκωµοσία του κ. Ελευθερίου Βερυβάκη, ως Βουλευτή
Β΄ Περιφέρειας Αθηνών, σε αντικατάσταση του Ευάγγελου
Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 897.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Θ΄, σ. 943.
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΝΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Ανακοινώνεται η απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου» εις τους κ.κ. Σπύρο Τζόκα, Αθανάσιο Κονδύλη και Χρυσόστοµο Κολώνα για την εργασία τους στον
διαγωνισµό που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων µε θέµα
«Η αναπτυξιακή πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά
την περίοδο 1928-1932». τόµ. Β΄, σ. 1161.
Γ
Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Γ.Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Φ. Κουβέλης και Ν.
Κωνσταντόπουλος). τόµ. Α΄, σ. 828.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος,
Α. Τσιπλάκος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Λέγκας και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ. 2681.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη Δηµοσιονοµική Εκτέλεση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το µηχανισµό διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5270.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονοµική και επιστηµονική-τεχνική συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2892, 3196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους και τη διατροφή για τη γεωργία». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4708.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία». (Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις. τόµ. Α΄, σ. 647.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3790.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας. τόµ. Ε΄,
σ. 4027.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή
γηπέδου γκόλφ στην περιοχή Απηγανιά του Δήµου Μακρύ
Γιαλού Νοµού Λασιθίου. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λύση του γηπεδικού προβλήµατος των
ποδοσφαιρικών οµάδων ΑΕΚ, Ολυµπιακού και Παναθηναϊκού. τόµ. Ε΄, σ. 3381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή του νέου γηπέδου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4295.
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ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλούς στέγασης του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Γιαννιτσών. τόµ. Α΄,
σ. 821.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Μαυροβουνίου, για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 812, τόµ Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1232, τόµ. Δ΄, σ. 2586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄,
σ. 975.
ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του πολυτονικού συστήµατος. τόµ. Θ΄, σ. 1234.
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 794, τόµ. Β΄, σ. 891, 916, 1008, 1115.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3816.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1790.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4309, τόµ. Ζ΄, σ. 4880.
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των επιτοκίων προς τις τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2967.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3738.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάθεση από τις Τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές
κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ. 1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση από την Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Γ΄, σ. 2303.
Συζήτηση δύο επερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 4030.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου από τους τόκους του δανείου του περασµένου Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2059.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Γιακουµάτος, Α. Ρεγκούζας, Ε. Παπανικολάου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Σ. Σπύρου, Α. Ανδρεουλάκος, Π. Αδρακτάς, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 400.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429, 5440,
5477.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, 474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
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την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων
του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του
κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5103.
ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στυλών εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς
Συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326.
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της δασοπονίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749,
τόµ. Δ΄, σ. 2567.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολύτεκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας) (Συζήτηση). τόµ. Θ΄, σ. 1238.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απογραφή του πληθυσµού της
18ης Μαρτίου 2001. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απόδοση στους δήµους που έχουν
διυλιστήρια στην περιοχή τους, του ποσοστού 0,15% επί της
αξίας των πετρελαιοειδών από τη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 94.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 145.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αδυναµία των Δήµων να καλύψουν δαπάνες απαλλοτριώσεων για έργα υπερτοπικής σηµασίας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4453.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα και όλων των εθνικών και
δηµοκρατικών αγώνων. τόµ. Η΄, σ. 396.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των

αρδευτικών έργων του Φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ.
1787.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 51, 548, 571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 131, 158, 267, 329, 484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε αναφορά σε τηλεοπτική εκποµπή εύρεσης δηµοσίων εγγράφων που αφορούν το Υπουργείο σε
κάδους απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Υµηττό, τις επιπτώσεις
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα
σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων
εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή
περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών για τις ανάγκες των νησιών. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Άνδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στυλών εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς Συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στον Υµηττό κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης σχετικά µε την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντή
στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ. 171.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ (ΔΕΠΟΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας
και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες.
τόµ. Β΄, σ. 1240.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση πληρωµής των έργων του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Νοµό Σερρών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το µετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα έργα ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Γ΄, σ.
2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ελλάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ. 2710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το σύστηµα ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα
δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 3781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάγκη αλλαγής του νόµου περί Αναθέσεων Μελετών
και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα αιωρούµενα
σωµατίδια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3992.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό ποταµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3567.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων
Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα και Ηράκλειο-Βιάννος στην Κρήτη.
τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην
Πίνδο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων συγχρηµατοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4495.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Υµηττό, τις επιπτώσεις κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τα χρέη των δηµόσιων νοσοκοµείων.
τόµ. Α΄, σ. 544.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη θεσµική ολοκλήρωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Δ΄, σ. 2913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και
εκσυχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). . τόµ. Ζ΄, σ.
5488, τόµ. Η΄, σ. 113, 147, 203, 323.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε καταγγελίες
για αργόµισθους δηµοσιογράφους που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2886, 3236, 3278.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε καταγγελίες
για αργόµισθους δηµοσιογράφους που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Α΄, σ. 374.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε
τις ενστάσεις των εµπειρογνωµόνων της «EUROSTAT» για
τα Ελληνικά δηµοσιονοµικά µεγέθη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 369.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη Δηµοσιονοµική Εκτέλεση του

24
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5168.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ε. Κεφαλογιάννη
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Θεσµικού Πλαισίου για
την απαγόρευση της αρνητικής διαφήµισης και τον έλεγχο
των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Α΄, σ. 204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ψήφιση νόµου για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις
δηµοσκοπήσεις. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 610, τόµ. Γ΄,
1943, 1960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την χρήση βιοµετρικών αναγνωριστικών
στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων για τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Θ΄, σ. 1379.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών,
αντιπολεµικών και πολιτικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να φέρει νοµοθετική
ρύθµιση για τον περιορισµό των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη γνωστοποίηση ποινικών δικογραφιών συλληφθέντων στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις στην
ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις καταστροφές στη
Θεσσαλονίκη από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες. τόµ. Ε΄, σ. 3599.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη
διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2243.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να απορρίψει το αίτηµα για
αποχαρακτηρισµό των χώρων του θερινού κινηµατογράφου «Μποµπονιέρα» στην Κηφισιά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1050.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ε. Κεφαλογιάννη
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Θεσµικού Πλαισίου για
την απαγόρευση της αρνητικής διαφήµισης και τον έλεγχο
των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Α΄, σ. 204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
τόµ. Α΄, σ. 206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην
ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των
προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το σύστηµα ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα
δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίσπευση
καταλογισµού ευθυνών στη Διευθύντρια του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ζ΄, σ. 5474.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη των σχολείων. τόµ. Α΄, σ. 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διενέργεια
προσεισµικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια. τόµ. Α΄, σ. 788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλούς στέγασης του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Γιαννιτσών. τόµ. Α΄,
σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους φύλακες των σχολικών κτιρίων. τόµ. Δ΄, σ. 2887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Ε΄, σ. 3495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας
στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ. 3743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την κατασκευή
νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του θεσµού των σχολικών φυλάκων στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. Θ΄, σ. 1147.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν
µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Προτείνοντες Βουλευτές: 102 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 99 Βουλευτές της Ν.Δ., 3 Βουλευτές του
ΚΚΕ, 3 Βουλευτές του ΣΥΝ και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές).
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2440, 2457.
ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε
υποχρεώσεις διατροφής». (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 175.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής».
(Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 2075.
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης
Δεκεµβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτοµένων αποθεµάτων και άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων υδρόβιων ζώων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 484.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Α. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Β. Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος,
Γ. Τσούρνος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2344.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4266, 4666, 4752, τόµ. Ζ΄, σ.
4870.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 882.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3638.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1015.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό
του Συµβούλου Επικρατείας». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 40, 67, 129.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 970.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4266, 4666, 4752, τόµ. Ζ΄, σ.
4870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί
αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4795.
ΔΙΚΑΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αλλάξει η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Α΄, σ. 785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων ιατρικών σπουδών του εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επιπτώσεις
από τη δυσλειτουργία του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ. Δ΄, σ.
2842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίσπευση
καταλογισµού ευθυνών στη Διευθύντρια του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ζ΄, σ. 5474.
ΔΙΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3485.
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ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το ύψος των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 297.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων διπλωµατών σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Αβάνα της Κούβας
στην αµερικανική αποστολή, τις καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4292.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απόδοση στους δήµους που έχουν
διυλιστήρια στην περιοχή τους, του ποσοστού 0,15% επί της
αξίας των πετρελαιοειδών από τη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 94.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1378.
ΔΟΜΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ
(βλ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
(International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO) και της
τροποποίησης του άρθρου 23 της Συµφωνίας Λειτουργίας
του Οργανισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 4131, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του ΄Εβρου, την
αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2971.

Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Θ. Βασιλείου, Η. Φωτιάδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ.
1822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών
εγκληµατικότητας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ε΄, σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί
συνεργασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Οµοσπονδίας στον τοµέα της καταπολέµησης του εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 942.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης τµήµατος
της Εγνατίας Οδού στο Δήµο Δωδώνης-Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄,
σ. 2072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την Τουρκική πλευρά να τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας Οδού µέχρι την Κωνσταντινούπολη. τόµ.
Θ΄, σ. 1236.
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή
των δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα. τόµ. Δ΄, σ. 3297.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3439,
3440.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (βλ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ)

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3739.

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 4131,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4381.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των περιστατικών ληστειών και αρπαγής τσαντών στην Αττική. τόµ.
Β΄, σ. 1057.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα προβλήµατα του
προσωπικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Χ.
Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Ι. Κεφαλογιάννης,
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις αναθέσεις µελετών
και λοιπών έργων σε υπαλλήλους και συµβούλους Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 171.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Σ.Υ.Ε.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απογραφή του πληθυσµού της
18ης Μαρτίου 2001. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευ-
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τές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΘΙΑΓΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Σταθµού Γεωργικής ΄Ερευνας Μεσσαράς. τόµ. Ε΄, σ. 3879.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας. τόµ. Α΄, σ. 396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας,
την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5006.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης
του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Πάτρα. τόµ. Δ΄, σ. 2862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την παράταση της προθεσµίας δικαιώµατος εκτάσεων-προσφυγών για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2974.
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΡΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στη διάθεση των υπόλοιπων συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Α΄, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΕΣΕΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 2244, τόµ. Ε΄, σ. 3439, 3440.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1531, τόµ. Γ΄, σ. 2131.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2131.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Παπα-

νικολάου, Ι. Χωµατάς, Π. Μελάς, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Γιακουµάτος, Π. Μαντούβαλος, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Π.Τατούλης, Κ.Κιλτίδης,
Ν.Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος
Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και
εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 113, 147,
203, 323.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για το θυρεοειδή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 970.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ακρίβεια που πλήττει την αγορά. τόµ.
Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄,
σ. 5133.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας
(ΕΛ.ΑΣ). τόµ. Δ΄, σ. 2912.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για την τελική ρύθµιση της αποζηµίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
των επαναπατριζοµένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ρουµανία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 975,
1162.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στη Γερµανία. (Επερωτούσα Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Μπενάκη-Ψαρούδα). τόµ. Ζ΄, σ. 4829.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας στην 8η
Διεθνή ΄Εκθεση Αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε της Βενετίας. τόµ. Α΄, σ. 539.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο. τόµ. Δ΄, σ.
2841, 2969.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράδοση του βαµβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 949.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επιστροφή σαράντα δραχµών στους βαµβακοκαλλιεργητές από την εκκοκκιστική περίοδο 2001-2002. τόµ.
Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη της εκκοκκιστικής περιόδου για το
βαµβάκι κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων
ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι.
τόµ. Γ΄, σ. 2058, 2070.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου, για
τη συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος στα εκκοκκιστήρια του νοµού
Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3960.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 για
την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτηµένη στην απόφαση 76/787/
ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 11.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 8 Οκτωβρίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχόµενου «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 363, τόµ. Γ΄, σ.
1743.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη του κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ε. Μεϊµαράκης, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, Σ. Δαϊλάκης,
Χ. Ζώης, Γ. Καρασµάνης, Α. Νάκος, Α. Παπαληγούρας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση
θεµάτων που εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 8 Οκτωβρίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου «Ασκηση του εκλογικού
δικαιώµατος, κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και
τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς,
οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς
καταλόγους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 363, τόµ.
Γ΄, σ. 1743.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη του κράτους στις
δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Ε. Μεϊµαράκης, Δ. Κωστόπουλος, Θ.
Κασσίµης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Η.
Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, Σ. Δαϊλάκης, Χ. Ζώης, Γ. Καρασµάνης, Α. Νάκος, Α. Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 653.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3599, 4066, 4118,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4170.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3599, 4066, 4118,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4170.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , σχετικά µε
τη συµµετοχή των Αποδήµων Ελλήνων στις Εθνικές Εκλογές. τόµ. Δ΄, σ. 2860.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 8 Οκτωβρίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και
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τις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς,
οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους». (Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις
των διπλοεγγεγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2712.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού
νόµου». (Προτείνοντες Βουλευτές: Στ. Μάνος). (Συζήτηση).
τόµ. Δ΄, σ. 3350.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση των αρχών
της Εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18,
496, 525.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της παιδείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Καλός, Μ.
Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ.
Κόλλια-Τσαρουχά, Μ. Χαλκίδης, Β. Παππάς, Κ. Καρράς, Β.
Τσίπρας, Θ. Δηµοσχάκης, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Α΄, σ.
103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 3382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα». τόµ. Ε΄, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας
στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ. 3743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 394.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1640 και ειδικό
22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 645.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του πολυτονικού συστήµατος. τόµ. Θ΄, σ. 1234.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4294.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.
Ε.Ε.Κ.Α.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1248.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου
να αποσύρει το νοµοσχέδιο για την «Ναυτική Εκπαίδευση,
κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική Επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4142, 4700, 4727.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Ορφανός,
Μ. Σαλµάς, Π. Τατούλης, Θ. Βασιλείου, Κ. Καραµπίνας, Ι.
Χωµατάς, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η΄, σ. 299.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α΄, σ. 324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν
µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού
στα πλοία. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας
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στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ. 3743.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216,
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις παρατυπίες
στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών καθηγητών
µουσικής. τόµ. Γ΄, σ. 2100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς. τόµ. Ε΄,
σ. 3741.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις µεταθέσεις
καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4294.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1047.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4663.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανεπάρκεια της πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των ελαιοπαραγωγων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Δ΄, σ. 2865.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 51, 548, 571.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3843.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους διατροφικούς κινδύνους, την ποιότητα των
τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 22 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3498.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διενέργεια των ελέγχων στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 3135.
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προµήθεια ανταλλακτικων ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1048.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(βλ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 90
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του νοµού
Άρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2431.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επανεξέταση από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών για «Αγιωργίτικο» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας στο Δήµο Νεµέας.
τόµ. Ε΄, σ. 3810.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα σώµατα ασφαλείας.
τόµ. Β΄, σ. 1221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας
(ΕΛ.ΑΣ). τόµ. Δ΄, σ. 2912.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1639 και ειδικό
21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛΑΣ αστυνοµικών
που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και
πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών
προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση
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διατεταγµένης υπηρεσίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 642.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1640 και ειδικό
22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 645.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την κατασκευή
νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5271.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του τουρισµού
σε κτίριο που θα πληρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3563.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1683/135/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την υποχρεωτική µετάταξη υπαλλήλων του ΕΟΤ. τόµ. Θ΄, σ. 1331.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων στη χώρα µας.
τόµ. Β΄, σ. 1241.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού
στα πλοία. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου
να αποσύρει το νοµοσχέδιο για την «Ναυτική Εκπαίδευση,
κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική Επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4142, 4700, 4727.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Ρόττερνταµ περί διαδικασίας συναίνεσης
µετά από ενηµέρωση για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊ-

όντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εµπόριο».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 436.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 894, 1067, 1171,
1197, 1320, 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον έλεγχο στη χορήγηση αδειών στους
µικροεµπόρους των λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1064.
ΕΜΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς
κάτω των δυό χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου της Ι΄ Βουλευτικής
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου
της Ι΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 2.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 66, 231, 272, 342,
367, 436.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και τον προγραµµατισµό
στον ενεργειακό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Καραµπίνας,
Σ. Καλογιάννης, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ν. Κορτσάρης, Π. Τατούλης, Γ. Σαλαγκούδης και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου Π. Λαφαζάνης, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Μ. Δαµανάκη, Ι. Στεργίου, Φ.
Κουβέλης, Δ. Κωστόπουλος). τόµ. Δ΄, σ. 3022.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
στον τοµέα καυσίµων και ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5099.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη θεσµική ολοκλήρωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Δ΄, σ. 2913.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους διατροφικούς κινδύνους, την ποιότητα των
τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 22 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 391.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού π.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2336.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ΄, σ. 722, 925, 954, 1010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ΄, σ. 973, 1011, 1029, 1150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό για την προµήθεια
ειδών κυλικείων από το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού Μονάδων Στρατού της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 1006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ στα πλαίσια του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1007.
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΚΕΔΚΕ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος,
Ν. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Α. Μπούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Θ. Κατσίκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Γ. Τσούρνος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Β. Πολύδωρας, Χ. Ζώης, Γ. Γαρουφαλιάς).
τόµ. Β΄, σ. 984.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα.(Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Θ. Σκρέκας, Ι. Παπαθανασίου, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 376.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Θ. Σκρέκας,
Η. Καλλιώρας, Α. Τσιπλάκος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Νάκος,
Γ. Τρυφωνίδης, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Δ. Κωστόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4633.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτών του
Κόµµατός του µε θέµα: «Τη διερεύνηση των αιτιών του πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4138.

Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κώστας Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του ζητούν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην πρότασή τους που αφορά την από 29 Μαΐου 2003 δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
΄Ελλη Τουµπάνου. τόµ. Ζ΄, σ. 4844.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5351.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ι. Βαρβιτσιώτης, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Π. Καµµένος, Μ. Γιαννάκου, Σ. Δήµας,
Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Ν. Κορτσάρης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Σκανδαλάκης, Ε. Στυλιανίδης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Γ΄, σ. 2104.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3439,
3440.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση-Τροπολογίες).
τόµ. Γ΄, σ. 2066, 2247, 2289.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.
Ε.Ε.Κ.Α.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1248.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς
κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911.
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ (βλ. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις. τόµ. Α΄, σ. 647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κα-
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ζακστάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1749, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απώλεια των χρηµάτων των µικροεπενδυτών στο Χρηµατιστήριο, τις ευθύνες
της Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4291.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επένδυση του Ο.Τ.Ε. στη Ρουµανία. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α.
Παπαληγούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Καλογιάννης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Α. Φλωρίνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ε΄, σ. 3419.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ. Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 2076.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλίδης, Σ. Σπύρου, Α. Φλωρίνης, Α. Αγγελής, Μ. Βαρβιτσιώτης, Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Κιλτίδης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Ε.
Μπασιάκος, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παππάς, Ε. Πολύζος, Θ.
Σκρέκας, Κ. Τασούλας, Ι. Τζαµτζής, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.
Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης, Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και τον προγραµµατισµό
στον ενεργειακό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Καραµπίνας,
Σ. Καλογιάννης, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ν. Κορτσάρης, Π. Τατούλης, Γ. Σαλαγκούδης και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου Π. Λαφαζάνης, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Μ. Δαµανάκη, Ι. Στεργίου, Φ.
Κουβέλης, Δ. Κωστόπουλος). τόµ. Δ΄, σ. 3022.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους διατροφικούς κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 22 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3498.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου
της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χαϊτίδης, Α. Σπηλιόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Α. Αγγελής, Α. Φλωρίνης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4330.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. (Επερωτώντες τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ. 1115.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 120 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 90
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1795.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανεπάρκεια της πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των ελαιοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ. 2865.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του
βαµβακιού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Π. Φουντουκίδιου, Θ. Λεονταρίδης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Αγγελής, Ν.
Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Γιαννόπουλος και 46 ακόµα Βουλευτές). τόµ. Δ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 44 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3965.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού
προγράµµατος για την αλιεία 2000-2006 καθώς και για τη
µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: 90 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4797.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών
του Υπουργείου Γεωργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Ν. Κατσαρός, Ν. Λέγκας, Θ. Σκρέκας, Σ. Ταλιαδούρος, Ε. Χαϊτίδης).
τόµ. Η΄, σ. 71.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα προβλήµατα του
προσωπικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Χ.
Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Ι. Κεφαλογιάννης,
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Α.
Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Θ. Βασιλείου, Η. Φωτιάδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ.
1822.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Α. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Β. Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος,
Γ. Τσούρνος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2344.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ι. Βαρβιτσιώτης, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Π. Καµµένος, Μ. Γιαννάκου, Σ. Δήµας,
Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Ν. Κορτσάρης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Σκανδαλάκης, Ε. Στυλιανίδης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Γ΄, σ. 2104.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο της παιδείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Καλός, Μ.
Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ.
Κόλλια-Τσαρουχά, Μ. Χαλκίδης, Β. Παππάς, Κ. Καρράς, Β.
Τσίπρας, Θ. Δηµοσχάκης, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Α΄, σ.
103.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Ορφανός,
Μ. Σαλµάς, Π. Τατούλης, Θ. Βασιλείου, Κ. Καραµπίνας, Ι.
Χωµατάς, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η΄, σ. 299.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας:
Μ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Βαρίνος, Ι. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Α. Παυλίδης, Γ. Καλός, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Λιάσκος, Γ. Δεικτάκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Κεφαλογιάννης, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Μπέζας, Γ.
Σαλαγκούδης). τόµ. Δ΄, σ. 2983.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος,
Π. Μπούρας, Π. Αδρακτάς, Σ. Σπύρου, Κ. Κιλτίδης, Θ. Ανδρεουλάκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος,
Ν. Λέγκας, Γ. Καρασµάνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ.
244.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Γιακουµάτος, Α. Ρεγκούζας, Ε. Παπανικολάου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Σ. Σπύρου, Α. Ανδρεουλάκος, Π. Αδρακτάς, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 400.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π.

Κοσιώνης, Στ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α.
Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1093.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Αριστεράς,
των Κινηµάτων και της Οικολογίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5051.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος,
Ν. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Α. Μπούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Θ. Κατσίκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Γ. Τσούρνος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Θ. Πολύδωρας, Ζ. Ζώης, Γ. Γαρουφαλιάς).
τόµ. Β΄, σ. 984.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του τράµ της
Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Ν. Κακλαµάνης, Ν. Γκελεστάθης, Σ. Χατζηγάκης, Γ. Ορφανός,
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Σ.Δαϊλάκης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Βλάχος, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ. Καλός, Κ. Καρράς, Α. Κατσιγιάννης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Β. Παππάς, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Σπ.
Ταλιαδούρος, Π. Τατούλης, Β. Τσίπρας, Μ. Χαλκίδης). τόµ.
Α΄, σ. 216.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα.(Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Θ. Σκρέκας, Ι. Παπαθανασίου, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 376.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ανάµειξη του κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ε. Μεϊµαράκης, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, Σ. Δαϊλάκης,
Χ. Ζώης, Γ. Καρασµάνης, Α. Νάκος, Α. Παπαληγούρας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 653.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Γ.Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Α΄, σ. 828.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς
των τελευταίων ετών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής οµάδας Κ. Καραµανλής και
120 Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Β΄, σ. 955.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος,
Α. Τσιπλάκος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Λέγκας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ. 2681.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
(Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Η. Καλλιώρας,
Θ. Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3394.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επένδυση του Ο.Τ.Ε. στη Ρουµανία. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α.
Παπαληγούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Καλογιάννης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Α. Φλωρίνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ε΄, σ. 3419.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εκταµίευση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεων στο Νοµό Χαλκιδικής. (Επερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας:
Α.Φλωρίνης). τόµ. Ε΄, σ. 3785.
Συζήτηση δύο επερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 4030.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Θ. Σκρέκας,
Η. Καλλιώρας, Α. Τσιπλάκος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Νάκος,
Γ. Τρυφωνίδης, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Δ. Κωστόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4633.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απογραφή του πληθυσµού της
18ης Μαρτίου 2001. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Σ.
Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Θ΄, σ. 1281.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη,
Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ.
Χουρµουζιάδης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης). τόµ. Δ΄, σ. 2893.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης,
Σ. Καλογιάννης, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπέζας, Α. Κατσιγιάννης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ.

3174.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3567.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3818.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5322.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». (Επερωτώντες Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ.
Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Β΄, σ. 858.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση
του ελληνικού κινηµατογράφου. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καρράς, Γ. Ορφανός, Γ. Καλός,
Μ. Καρά, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Σ. Ταλιαδούρος, Β. Τσίπρας, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ε΄,
σ. 3607.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ.
Σαλµάς, Γ. Ορφανός, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ζ΄, σ.
4829.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στη Γερµανία. (Επερωτούσα Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Μπενάκη-Ψαρούδα). τόµ. Ζ΄, σ. 4829.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Β. Πολύδωρας, Γ. Καλαντζής, Α. Νεράντζης, Α. Παπαληγούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Ε. Πολύζος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα).
τόµ. Γ΄, σ. 2471.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Π. Μελάς, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Γιακουµάτος, Π. Μαντούβαλος, Β. Μιχαλολιά-
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κος, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Π.Τατούλης, Κ.Κιλτίδης,
Ν.Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε θέµατα Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Ι.
Στεργίου, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ.
Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4499.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 615.
Συζήτηση για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα και όλων των εθνικών και
δηµοκρατικών αγώνων. τόµ. Η΄, σ. 396.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3488.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες.
τόµ. Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο. τόµ. Δ΄, σ.
2841, 2969,3140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς. τόµ. Ε΄,
σ. 3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση οικονοµικών αιτηµάτων των Πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1314.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των
δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων -Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων για τα έτη
2001-2002 στους αγρότες και κτηνοτρόφους της επαρχίας
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ.
Ε΄, σ. 3492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απα-

σχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανεπάρκεια της πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των ελαιοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ. 2865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εξόδων διαχείρισης από τους
δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄,
σ. 3016.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής
Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2304.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος Επιδότησης θέσεων εργασίας για τους ανέργους του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
1059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου καταβολής της επιδότησης στους µακροχρόνια ανέργους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4059.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις διαδικασίες προσλήψεως προσωπικού
στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
τόµ. Β΄, σ. 854.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάγκη αλλαγής του νόµου περί Αναθέσεων Μελετών
και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3783.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων και αξωµατικοί σπουδαστές από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α΄, σ.
74, 81.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σύζυγοι αξιωµατικών των χωρών µελών του ΝΑΤΟ και µαθητές
από το Δηµοτικό Σχολείο Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Α΄,
σ. 104, 111.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το Γυµνάσιο Νέας Μάκρης. τόµ. Α΄, σ. 163.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 189.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ιόνιο Σχολή Αθηνών και από το 51ο Ενιαίο Λύκειο Αθήνας. τόµ. Α΄, σ. 218, 226.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. Α΄, σ. 271,
279.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 8ο Γυµνάσιο Αιγάλεω Αθηνών και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης
Αρκαδίας. τόµ. Α΄, σ. 291, 306, 313.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ιλίου Αττικής, το Γυµνάσιο Στύρων
Εύβοιας, το Γυµνάσιο Μονεµβασιάς Λακωνίας και το Γυµνάσιο Βραχνέϊκων Αχαΐας. τόµ. Α΄, σ. 331, 338, 343,
356.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο
Κερατσινίου και το 9ο Γυµνάσιο Ιλίου Αττικής. τόµ. Α΄, σ.
375, 380, 383, 389.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Ενιαίο Λύκειο Αθήνας. τόµ. Α΄, σ. 408.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ κ.
Μπρους Τζορτζ και ο σύµβουλός του κ. Πολάρες. τόµ. Α΄,
σ. 435.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, το
14ο Δηµοτικο Σχολείο Χαϊδαρίου και το 7ο Γυµνάσιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α΄, σ. 504, 509, 514, 522.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αρµενοπαίδων Αττικής, το 7ο
Γυµνάσιο Χαλανδρίου Αττικής και το 4ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 541, 550, 558.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α΄ Γυµνάσιο Περάµατος. τόµ. Α΄, σ. 735, 737.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέας Λαµψάκου Ευβοίας, το Γυµνάσιο
Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας και το 21ο Γυµνάσιο Πάτρας Αχαΐας. τόµ. Α΄, σ. 800, 806, 812.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α΄ Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το Γυµνάσιο
Βενεράτου Ηρακλείου Κρήτης, το 3ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καρδίτσας, και το 13 Δηµοτικό Σχολείο
Καλαµάτας. τόµ. Α΄, σ. 827, 830, 836, 837.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρώτο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας. τόµ.
Β΄, σ. 861.
Ανακοινώνεται ότι την συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, πενταµελής Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία από την Ισλανδία και
µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου. τόµ. Β΄, σ.
922, 927, 930.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Ενιαίο Λύκειο Πετρούπολης Αθηνών. τόµ.
Β΄, σ. 957.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Δηµοτικό Σχολείο Χρυσοστόµου

Σµύρνης, το 61ο Ενιαίο Λύκειο Αθήνας, το Λύκειο Αµερικανικής Παροικίας και το Δηµοτικό Σχολείο Αναφύτων
Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1017, 1022, 1027.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Μεγάρων Δυτικής Αττικής. τόµ. Β΄, σ.
1049.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν διπλωµάτες από τα προγράµµατα της Διπλωµατικής Ακαδηµίας,
µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Άγιος Διονύσιος της Πεύκης, φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο και µαθητές από το 49ο Γυµνάσιο Αθηνών και το Δηµοτικό Σχολείο Καρδύλας Αρκαδίας. τόµ. Β΄, σ. 1160, 1162, 1165, 1172.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 33ο και 78ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, δεκαοκτώ Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 1ο Λύκειο Ναυπλίου Αργολίδας και
το 15ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 1183, 1188, 1192,
1199, 1204.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικο Σχολείο Χαλανδρίου Αττικής, το
Β΄ Γυµνάσιο Μελισσίων Αττικής και αντιπροσωπεία της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Εσθονίας-Ελλάδος. τόµ.
Β΄, σ. 1219, 1225, 1232.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών
και µαθητές από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών. τόµ. Β΄,
σ. 1348, 1362.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 1461.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 63ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. Γ΄, σ. 1776, 1781.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α΄ Γυµνάσιο Περιστερίου, το Β΄ Γυµνάσιο Ψυχικού και το Γυµνάσιο Μαρµαρίου Εύβοιας. τόµ. Γ΄, σ. 1791,
1797, 1808.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Πεύκης Αθηνών, το 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω Αθήνας, το Γυµνάσιο Αγίας Τριάδος Αργολίδος και το Γυµνάσιο Στυλίδας. τόµ. Γ΄, σ. 1979, 1986,
1991, 2008.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου και το Ενιαίο
Λύκειο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Βαρυµπόµπης Αττικής. τόµ. Γ΄, σ. 2060, 2063.
Ανακοινωνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθύν µαθητές από το Γυµνάσιο Λεχαινών Ηλείας και το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Αγιάς Λαρίσης. τόµ. Γ΄, σ. 2085,
2089.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Δούκα Αθήνας και το 1ο
Ενιαίο Λύκειο Άνω Λιοσίων Δυτικής Αττικής. τόµ. Γ΄, σ.
2199, 2231.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αθήνας, τα Πειραµατικά Γυµνάσια Τρίπολης Αρκαδίας, το 4ο Γυµνάσιο
Ιωαννίνων και το 8ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄, σ. 2251,
2256, 2268, 2273, 2279, 2287.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λαυρίου, σπουδαστές από την Πυροσβεστική Ακαδηµία Αθηνών, µαθητές από το Γυµνάσιο
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Μεσσήνης, το Γ΄ Λύκειο Πύργου Ηλείας και το 7ο Λύκειο
Τρικάλων. τόµ. Γ΄, σ. 2305, 2307, 2318, 2323, 2329.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 36ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Γ΄, σ. 2380.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ειδικό Σχολείο στο Πάθειο, το ΤΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας, το Α΄ Γυµνάσιο Ελευσίνας και το Γυµνάσιο Κολεγίου Ψυχικού. τόµ. Γ΄, σ. 2410, 2416, 2420.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα φροντιστήρια Χασιάτη και αξιωµατικοί από τις
Σχολές Πολέµου Αεροπορίας και Ναυτικού. τόµ. Γ΄, σ.
2446.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ενιαίο Λύκειο Μάνδρας, το 1ο Ενιαίο Λύκειο
Μεσσήνης Μεσσηνίας, το 6ο ΤΕΕ Αθήνας και το 8ο Ενιαίο
Λύκειο Βόλου Νοµού Μαγνησίας. τόµ. Γ΄, σ. 2469, 2476,
2481, 2489.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών. τόµ. Γ΄, σ. 2498.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
και το Γυµνάσιο Χαιρωνείας Βοιωτίας. τόµ. Δ΄, σ. 2597,
2601.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΤΕΕ Ηλιούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Βάρης και
το 5ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής. τόµ. Δ΄, σ. 2625,
2664.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γυµνάσιο Νοµού Μαγνησίας «Αγιος Απόστολος ο Νέος», το Ενιαίο Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου, και
το 7ο και το 2ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 2679,
2684, 2692.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2709,
2718.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ηρακλείου Αττικής και το Εσπερινό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2749, 2754, 2759, 2760.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Υπουργός Οικονοµικών της Κίνας, ο Πρέσβης της Κίνας
στην Ελλάδα και Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Οικονοµικών της Κίνας, µαθητές από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Χαϊδαρίου, το Λύκειο Καµαρών Αιγίου Αχαΐας και το Ενιαίο Λύκειο
Μαλεσίνας Φθιώτιδας. τόµ. Δ΄, σ. 2792, 2802, 2807,
2811, 2832.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πετρούπολης Αττικής. τόµ. Δ΄, σ.
2844.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Πεύκης, από το 2ο Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Ελληνικού, από τα Γυµνάσια
Οµβριακής και Σπερχειάδος του Νοµού Φθιώτιδος και το
Ενιαίο Λύκειο Γαστούνης Ηλείας. τόµ. Δ΄, σ. 2861, 2867,
2873, 2878.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ΤΕΕ Καισαριανής και το Εσπερινό Γυµνάσιο
Μάνδρας Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2923, 2928.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β΄ Γυµνάσιο Περιστερίου και τα Τεχνικά Επαγ-

γελµατικά Εκπαιδευτήρια Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Δ΄, σ.
2948, 2956.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Αλίµου Αττικής, το Γαλλόφωνο Λύκειο
Μονάχου Γερµανίας, το Γυµνάσιο Αγίου Στεφάνου Αττικής
και το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου. τόµ. Δ΄, σ. 2965, 2973,
2980.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επιχειρηµατίες µέλη του ελληνικού τµήµατος Αιγαίου-Μακεδονίας. τόµ. Δ΄, σ. 3031.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Λύκειο Πειραιά, το Γυµνάσιο Δροσιάς Νοµού Αττικής, το Τεχνικό και Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο
του Ο.Α.Ε.Δ. Καλαµακίου Αττικής, το Γυµνάσιο Άστρους
Αρκαδίας και το Γυµνάσιο Αγίου Βασιλείου Αχαΐας. τόµ.
Δ΄, σ. 3063, 3073, 3078, 3083, 3091.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Δ΄, σ. 3113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μυρίων Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Λύκειο Χανίων Κρήτης, το 7ο Γυµνάσιο Λαµίας και το 1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Δ΄, σ. 3139, 3146, 3155, 3158.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ζωγράφου και το 2ο Γυµνάσιο
Τυρνάβου Λαρίσης. τόµ. Δ΄, σ. 3169, 3182.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν στρατιώτες και αξιωµατικοί από το 48ο Τάγµα Διαβιβάσεων του
ΓΕΣ, µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χολαργού, το 26ο Γυµνάσιο Αθηνών, , το Γυµνάσιο Κροκέων Λακωνίας, το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας, το Β΄ Λύκειο Πάτρας και το Λύκειο Λεβιδίου Αρκαδίας. τόµ. Δ΄, σ. 3241, 3245, 3251,
3259, 3270, 3275.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αντιπροσωπεία της Βουλής της Κίνας, µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Βουλής της Επαρχίας Σαντούγη της Κίνας, µαθητές από το 2ο και 10ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το
74ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, τα Γυµνάσια Αριστοµένη
και Θουρίας του Νοµού Μεσσηνίας, το Δηµοτικό Σχολείο
Ασκληπιού Αργολίδας, το Γυµνάσιο Πόρου Πειραιώς και το
6ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αργολίδας. τόµ. Δ΄, σ.
3295, 3300, 3302, 3312, 3319, 3325, 3333, 3338.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από την Φιλολογική Στέγη Πειραιώς, µαθητές από το 2ο
Γυµνάσιο Χανίων και µαθητές από το 4ο Εσπερινό Λύκειο
Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 3354, 3357, 3364.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Ε, σ. 3757.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 1ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Δραπετσώνας Πειραιά, το Λύκειο
Κισσάµου Χανίων, το Λύκειο Τσαγκαράδας Μαγνησίας και
το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας. τόµ. Ε΄, σ. 3384,
3393, 3395, 3403.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και µαθητές
από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Αλίµου. τόµ.
Ε΄, σ. 3415, 3416.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σµύρνης Αττικής, το «Λύκειο Κωστέα-Γείτονα» Αττικής, το 11ο Γυµνάσιο Πειραιά, το
4ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης και το Γυµνάσιο Θέρµου Αιτω-
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λοακαρνανίας. τόµ. Ε΄, σ. 3448, 3466, 3471.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Αµαλιάδας, το 1ο Γυµνάσιο
Μεσσήνης του Νοµού Μεσσηνίας και το 13ο Γυµνάσιο Πατρών του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Ε΄, σ. 3497, 3505, 3509.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Γυµνάσιο Πειραιά. τόµ. Ε΄, σ. 3543.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Λύκειο Πειραιά, το Γυµνάσιο Καλλονής
Λέσβου, το 4ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς Βοιωτίας, το Γυµνάσιο
Σιβρύτου Ρεθύµνου και το Δηµοτικό Σχολείο Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε΄, σ. 3566, 3575, 3580, 3582.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου Αττικής, το 3ο Γυµνάσιο Αλίµου Αττικής, το 5ο Γυµνάσιο Νίκαιας Πειραιά, το
2ο Λύκειο Κερατσινίου, το 1ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας
και το 1ο Γυµνάσιο Πατρών Αχαΐας. τόµ. Ε΄, σ. 3658,
3663, 3667, 3673, 3682, 3686.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Ε΄, σ. 3757.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης και
το Γυµνάσιο Νεάπολης Λακωνίας. τόµ. Ε΄, σ. 3783, 3790.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ανθυπασπιστές του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας, µαθητές από το Γυµνάσιο Άνοιξης Ανατολικής Αττικής, το Ενιαίο Λύκειο Βελεστίνου και το 3ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 3848, 3849, 3855, 3861, 3867.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 2ο Γυµνάσιο Τρίπολης
Αρκαδίας, το 3ο Γυµνάσιο Χανίων και το 5ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3887, 3903, 3915, 3923.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Γλυφάδας Αττικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου Πέλλας και το 1ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.
τόµ. Ε΄, σ. 3957, 3963, 3978.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Κιλκίς. τόµ. Ε΄, σ. 4005.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Χουρδάκη, τα Δηµοτικά Σχολεία Ρεγγινίου Ελάτειας, το 6ο και 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας και το 12ο και το 27ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4181, 4192, 4213.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Χρυσοστόµου Σµύρνης της
Νέας Σµύρνης, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδος Ευβοίας,
το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Λειβαδειάς Βοιωτίας, το Δηµοτικό
Σχολείο Βασιλικών, Γουβών και Ασµενίου του Νοµού Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο Χρυσοστόµου Σµύρνης Αθηνών, τα Δηµοτικά Σχολεία Αφρατείου και Αµαρύνθου Ευβοίας και το Ε΄ Δηµοτικό Σχολείο Χίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4244,
4254, 4256, 4260, 4266.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Θωµά Βοιωτίας, το Δηµοτικό Σχολείο Πλαταιών Βοιωτίας και το 1ο και 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κω της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4303, 4309.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα Αθηνών, το Κέ-

ντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Αθηνών, το 4ο και 14ο
Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, τα Δηµοτικά Σχολεία Παλιούρα
Καθενών Αγίου Αθαναίου και Λούτσας του Νοµού Ευβοίας
και από το 3ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4384, 4388, 4392, 4396, 4409.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, της Ισραηλινής
Κοινότητας Ψυχικού Αθηνών, φοιτητές της Παντείου Σχολής, µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδος, το 1ο
και 19ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το Δηµοτικό Σχολείο
Λιβαδιών Χίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο της Χαλκίδας, το
Δηµοτικό Σχολείο Πύργου και Ζαχάρως του Νοµού Ηλείας,
το 15ο και 26ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµπάκας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4437, 4455,
4460, 4464, 4468, 4470, 4472.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, µαθητές από το Δηµοτικό
Σχολείο Γυµνού Ευβοίας, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4502,
4505, 4511, 4516.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο του Πειραιά, το Δηµοτικό
Σχολείο Βέλου Κορινθίας, το 4ο και 29ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φαρσάλων και το
Δηµοτικό Σχολείο Νέων Καρυών Λάρισας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4582, 4585, 4588, 4594.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο και 19ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ριγόµυλου Μαγνησίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αλµυρού Μαγνησίας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο
Νίκαιας Λάρισας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαλιάδας και
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσολογγίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623,
4630, 4644, 4648.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού Πειραιά. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4665.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου Δυτικής Αττικής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Δυτικής Αττικής, το 18ο και 29ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το Δηµοτικό Σχολείο ΄Αστρους Αρκαδίας και το Δηµοτικό Σχολείο Λεωνιδίου Αρκαδίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4708,
4714, 4720, 4726.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο και 18ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου Αττικής, από την ΄Ενωση πρώην Βουλευτών
του Βελγίου «PRO LEGE», µαθητές από το 31ο και 23ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Νοµού Μαγνησίας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αρτέµιδας Νοµού Μαγνησίας, το Δηµοτικό Σχολείο Αµαλιάδας και το Δηµοτικό Σχολείο Ανδραβίδας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4749, 4754, 4756, 4763, 4767.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου, το Δηµοτικό Σχολείο Ατσιοπούλου Ρεθύµνου και το
3ο και 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4799, 4808.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ΄ Δηµοτικό Σχολείο Ιτέας Φωκίδας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρουπόλεως και το 4ο και 14ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
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τόµ. Ζ΄, σ. 5019, 5028, 5012.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουζακίου Καρδίτσας, το
Δηµοτικό Σχολείο Μαυροµατίου και Μαγουλίτσας Καρδίτσας, το Δηµοτικό Σχολείο Πασχαλίτσας Καρδίτσας και το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλλονιάς. τόµ. Ζ΄, σ.
5066, 5076, 5080.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 16ο και 48ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το
Δηµοτικό Σχολείο Καλαποδίου Φθιώτιδας και το 5ο και
17ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. τόµ. Ζ΄, σ. 5176, 5183,
5195.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης. τόµ. Ζ΄,
σ. 5272.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Καλυβίων Αττικής. τόµ. Ζ΄, σ. 5323.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. τόµ. Ζ΄, σ. 5494.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Temple των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. τόµ. Η΄, σ. 37.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πανεπιστηµίου Χάρντιν των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής. τόµ. Η΄, σ. 151.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτόριας της Αυστραλίας κ.
Θ. Θεοφάνους. τόµ. Η΄, σ. 211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης. τόµ. Η΄, σ. 487.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Βουλευτές του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου. τόµ. Η΄, σ. 622.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη της
εθελοντικής οµάδας Δήµου Πολύχνης Θεσσαλονίκης µε τη
δηµοτικό σύµβουλο κ. Φελέκη Αντωνιάδου. τόµ. Θ΄, σ. 731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Θήβας της Βοιωτίας και φιλοξενούµενοι µαθητές απο το Μπάρι της Ιταλίας. τόµ. Θ΄, σ. 1085.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά. τόµ.
Θ΄, σ. 1288.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το 5ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αττικής και το 2ο Γυµνάσιο Μεγάρων Δυτικής Αττικής. τόµ. Θ΄, σ. 1346, 1349, 1357, 1360.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το 3ο Γυµνάσιο Καλλιθέας Αττικής. τόµ. Θ΄, σ. 1403, 1408.

θνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων γ) Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων δ) Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε) Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης. τόµ. Α΄, σ. 212, 213, 214.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής: α) Απόδηµου Ελληνισµού, β) Θεσµών και Διαφάνειας, γ) Αποτίµησης Τεχνολογίας, δ) Ισότητας και Δικαιωµάτων του ανθρώπου. τόµ. Α΄, σ. 214,
215.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη περί συστάσεως Επιτροπών Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Γ΄ Σύνοδο της Ι΄ Περιόδου
της Βουλής: α) Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής β) Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 215.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Διακοµµατικής Επιτροπής στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και του σχετικού αιτήµατος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Δ΄, σ. 3196.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των επιτοκίων προς τις τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2967.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαµάνη, περί συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας
της Βουλής για την Ι΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων β) Επιτροπή Ε-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 4016.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την αξιοποίηση του πορίσµατος της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής για τα ναρκωτικά κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2301.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν
µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εκταµίευση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεων στο Νοµό Χαλ-
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κιδικής. (Επερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας:
Α.Φλωρίνης). τόµ. Ε΄, σ. 3785.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1333.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διακοπή επιχορήγησης του θεατρικού
οργανισµού «Κάτω από τη Γέφυρα» στον Πειραιά. τόµ. Ε΄, σ.
3386.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα ΗράκλειοΒιάννος κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Στ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακοπή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2709.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού
της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας). τόµ.
Ζ΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντή
στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ. 171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς που ανήκουν στο ΄Ιδρυµα Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών. τόµ. Θ΄, σ. 1232.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2713.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας

(ΕΛ.ΑΣ). τόµ. Δ΄, σ. 2912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων στην επιχείρηση Καζίνο Λουτρακίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 53.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο των µεταλλείων στην περιοχή
Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής, την απόλυση των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζόµενων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας. τόµ. Α΄, σ. 396.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού
της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας). τόµ.
Ζ΄, σ. 5051.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄,
σ. 11, 400, 449, 481, 483, 485, 490, 491, 502, 521, 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το σύστηµα ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα
δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2979.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Ε. Κεφαλογιάννη δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά
µε την ανάγκη δηµιουργίας Θεσµικού Πλαισίου για την απαγόρευση της αρνητικής διαφήµισης και τον έλεγχο των
δηµοσκοπήσεων. τόµ. Α΄, σ. 204.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και την Πρόεδρο του Κ.Κ.Ε.
Α. Παπαρήγα, που απαντούνται δια της αρµόδιας Υπουρ-
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γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων
σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο
Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 583, 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3487.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή σκυροδέµατος, τσιµέντου και
αντιολισθητικών υλικών. τόµ. Α΄, σ. 210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην περιοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών για την
κατασκευή παιδικών παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ακρίβεια που πλήττει την αγορά. τόµ.
Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων
εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή
περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακοπή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών για τις ανάγκες των νησιών. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. τόµ.
Δ΄, σ. 2964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων
και των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ. 3383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του τουρισµού σε κτίριο που θα πληρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο των µεταλλείων στην περιοχή
Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής, την απόλυση των εργαζοµένων

κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων τιµών και
εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Άνδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση του Τύπου στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στυλών εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς Συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και τον Υµηττό, την επέµβαση
των αστυνοµικών δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ζ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στον Υµηττό κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απόδοση στους δήµους που έχουν
διυλιστήρια στην περιοχή τους, του ποσοστού 0,15% επί της
αξίας των πετρελαιοειδών από τη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 94.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντή
στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ. 171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή Μαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το καζίνο Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων
στην περιοχή της Λάρυµνας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον έλεγχο στη χορήγηση αδειών στους
µικροεµπόρους των λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων
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Μαντέµ Λάκκο Στρατωνείου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 1065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στα µεταλλεία
της Άµφισσας και της Λάρκο, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στα µεταλλεία της επιχείρησης «Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης» στη Φωκίδα, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1318.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναπροσαρµόσει το ποσοστό υγρασίας του επιλέξιµου βαµβακιού
στο 17% κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 98.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης προβληµάτων των
βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δηµιουργία απεντοµητηρίων από ιδιώτες
συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις. τόµ. Α΄, σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από τις
βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας.
τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες της περιοχής Τυρνάβου Λάρισας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες προσλήψεως προσωπικού
στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων
Προσανατολισµού
και
Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). τόµ. Β΄, σ. 854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πιστώσεων του προγράµµατος Βιολογικής Καλλιέργειας. τόµ.
Β΄, σ. 856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής στη χώρα µας, για αλόγιστη χρήση φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράταση των προθεσµιών για το πρόγραµµα των νέων αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράδοση του βαµβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό µη επιλέξιµων εκτάσεων για
την καλλιέργεια βάµβακος. τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση επιβίβασης σε αγροτικά
αυτοκίνητα πέραν των δύο ατόµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των δηλώσεων καλλιέργειας στους βαµβακοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και
Ταπείρου του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των
αρδευτικών έργων του Φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ.
1787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών της περιοχής Κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη της εκκοκκιστικής περιόδου για το
βαµβάκι κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων
ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι.
τόµ. Γ΄, σ. 2058, 2070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους
αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης
της φετινής παραγωγής πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πρόσφατη θανάτωση ζώων στον Εθνικό
Κήπο, τη σύλληψη των δραστών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής
Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων για τα έτη
2001-2002 στους αγρότες και κτηνοτρόφους της επαρχίας
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού
Άρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού
Αργολίδας. τόµ. Δ΄, σ. 2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης που να
περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-
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γίας σχετικά µε την καταβολή εξόδων διαχείρισης από τους
δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄,
σ. 3016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικιλιών καπνού στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας.
τόµ. Δ΄, σ. 3136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ.
Ε΄, σ. 3492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την
πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Σταθµού Γεωργικής ΄Ερευνας Μεσσαράς. τόµ. Ε΄, σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των σφαγείων
στα Χανιά. τόµ. Ε΄, σ. 3957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος στα εκκοκκιστήρια του νοµού
Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επέκταση και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού Ποταµού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ.
Ε΄, σ. 3963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τη φαλαινοθηρία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του Μαρτίου 2003 στον Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων για τις
δαπάνες δάσωσης στο Νοµό ΄Εβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη χαλαζόπτωση αγρότες της περιοχής Τυµπακίου

Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της χώρας µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του
κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας
σχετικά µε την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις
σκληρού σιταριού σε περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής καρπουζιών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 393.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
σύσταση τµήµατος Συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των περιστατικών ληστειών και αρπαγής τσαντών στην Αττική. τόµ.
Β΄, σ. 1057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα σώµατα ασφαλείας.
τόµ. Β΄, σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής
Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
κατασκευάσει χώρους για την προσωρινή φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να φέρει νοµοθετική
ρύθµιση για τον περιορισµό των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος
αυταρχικής συµπεριφοράς αστυνοµικών οργάνων κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε αναφορά σε τηλεοπτική εκποµπή εύρεσης δηµοσίων εγγράφων που αφορούν το Υπουργείο σε
κάδους απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την ασφαλή µεταφορά των µικρών παιδιών στα αυτοκίνητα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-
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σιας Τάξης σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης σχετικά µε την επέµβαση της Αστυνοµίας στη συγκέντρωση των κατοίκων των περιοχών Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5275.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών,
αντιπολεµικών και πολιτικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 791.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την αξιοποίηση του πορίσµατος της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής για τα ναρκωτικά κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη µεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στη Μαλακάσα.
τόµ. Ε΄, σ. 3414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη γνωστοποίηση ποινικών δικογραφιών συλληφθέντων στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις στην
ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη σύσταση του Σώµατος Εξωτερικών
Φρουρών των σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από το Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικου, σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης για την έκδοση των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1378.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παρασηµοφόρηση αξιωµατικών που συµµετείχαν
στο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου 1974 που ανέτρεψε τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προµήθεια ανταλλακτικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1048.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων του
αεροπορικού δυστυχήµατος που συνέβη πριν δυόµισι χρόνια στην Αντίκυρα Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αγορά ραδιενεργών όπλων από
τις ΄Ενοπλες Δυνάµεις, τα µέτρα προφύλαξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη χρησιµοποίηση της Βάσης της Σούδας, ενόψει του σχεδιαζόµενου πολέµου κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για ενδεχόµενη απειλή ραδιοβιοχηµικού πολέµου. τόµ. Ε΄, σ. 3876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται
από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ.
Ε΄, σ. 3877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την παραχώρηση του Άλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για
τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης του
µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στους δικαιούχους αντιστασιακούς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό για την προµήθεια
ειδών κυλικείων από το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού Μονάδων Στρατού της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 1006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίταξη σαράντα δύο στρεµµάτων στην περίµετρο της Αµερικάνικης Βάσης στη Σούδα
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1008.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του τµήµατος Τεχνολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής παραγωγής, του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου που εδρεύει στην Κεφαλονιά. τόµ. Α΄, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το νέο κανονι-
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σµό λειτουργίας των σχολείων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων σχολείων του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Α΄, σ. 241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αλλάξει η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Α΄, σ. 785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας.τόµ. Α΄, σ. 787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διενέργεια
προσεισµικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια. τόµ. Α΄, σ. 788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων ασφαλούς στέγασης του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Γιαννιτσών. τόµ. Α΄, σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων ιατρικών σπουδών του εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ. Β΄, σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις παρατυπίες
στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών καθηγητών
µουσικής. τόµ. Γ΄, σ. 2100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επιπτώσεις από
τη δυσλειτουργία του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ. Δ΄, σ. 2842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των συµβασιούχων υπαλλήλων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτιριακού προβλήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση

του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Ε΄, σ. 3495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου που στεγάζεται το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διακοπή
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών και
Τοξικολογικών Εξετάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας
στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ. 3743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν
µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις µεταθέσεις
καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίσπευση
καταλογισµού ευθυνών στη Διευθύντρια του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ζ΄, σ. 5474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του πολυτονικού συστήµατος. τόµ. Θ΄, σ. 1234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση οικονοµικών αιτηµάτων των Πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
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του Υπουργείου να προχωρήσει στην κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. α΄, σ. 327.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης, ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα επιβατικά πλοία, οι συνταξιούχοι ναυτικοί. τόµ. Α΄, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος
της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών των
Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων της
πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου Νικολάου κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των
δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων -Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου Θάσου µε την
ηπειρωτική χώρα. τόµ. Β΄, σ. 948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού
στα πλοία. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη
διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου
να αποσύρει το νοµοσχέδιο για την «Ναυτική Εκπαίδευση,
κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις
Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στους τοµείς των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη
στην Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1231.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα
στην εµπλοκή της χώρας µας στον πόλεµο του Ιράκ κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την κράτηση και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης από τις αµερικανικές αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-

ρικών σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων διπλωµατών σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Αβάνα της Κούβας
στην αµερικανική αποστολή, τις καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο
Αιγαίο από τους Τούρκους, τις αντιδράσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ στα πλαίσια του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την Τουρκική πλευρά να τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας Οδού µέχρι την Κωνσταντινούπολη. τόµ.
Θ΄, σ. 1236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την χρήση βιοµετρικών αναγνωριστικών
στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων για τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Θ΄, σ. 1379.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την µεταφορά του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες. τόµ.
Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης
των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ. 786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
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κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη, την παρέµβαση του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος Επιδότησης θέσεων εργασίας για τους ανέργους του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
1059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά, και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market Alimenta στο Αγρίνιο.
τόµ. Γ΄, σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την στελέχωση των γραφείων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που εκδίδουν τις συντάξεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αδυναµία καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κλήρωση
των σπιτιών που κατασκευάζονται για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Δ΄, σ. 2889.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων στήριξης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη στελέχωση του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου καταβολής της επιδότησης στους µακροχρόνια ανέργους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παύση
του Διευθυντή της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του 3ου
Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων στην επιχείρηση Καζίνο Λουτρακίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 53.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
912.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους
για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη των σχολείων. τόµ. Α΄, σ. 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποµάκρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά
στην πόλη της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση πληρωµής των έργων του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Νόµο Σερρών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να
µη γίνουν τα ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω
αδυναµίας χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Πιερίας, την κατασκευή
απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης
των αδειών παραµονής στους αλλοδαπούς που ζουν στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων
Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα και Ηράκλειο-Βιάννος στην Κρήτη.
τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσουν πεντακόσια νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης των
Πολιτών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις διαδικασίες που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανασύσταση των λιµενικών Ταµείων στην Εύβοια. τόµ.
Γ΄, σ. 2467.
Συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά
µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός
Ηλείας από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις
των διπλοεγγεγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη συµµετοχή των Αποδήµων Ελλήνων στις Εθνικές Εκλο-
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γές. τόµ. Δ΄, σ. 2860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους φύλακες των σχολικών κτιρίων. τόµ. Δ΄, σ. 2887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός
Εύβοιας από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αδυναµία των Δήµων να καλύψουν δαπάνες απαλλοτριώσεων για έργα υπερτοπικής σηµασίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα ΗράκλειοΒιάννος κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων
στον ποταµό Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών
εκτάσεων των περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί
αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή
των Δήµων Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε τον νοµό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ψήφιση νόµου για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις
δηµοσκοπήσεις. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση
θεµάτων που εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του θεσµού των σχολικών φυλάκων στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. Θ΄, σ. 1147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών της Κρύας, απ΄όπου υδρεύεται η πόλη των
Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1148.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάργηση των
πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία.
τόµ. Α΄, σ. 545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την απλοποίηση των κλήσεων των δεκαψήφιων τηλεφωνικών αριθµών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη φύλαξη και φωτοσήµανση
των διαβάσεων του σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου. τόµ. Α΄, σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων στη χώρα µας.
τόµ. Β΄, σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετακινήσεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος. τόµ. Γ΄, σ. 2305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την παρουσία αυστριακής εταιρείας φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών
στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων στο Διεθνές
Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 3300, τόµ. Ε΄, σ. 3482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την εγκατάσταση στο
Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων,
την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των µπλέ
λεωφορείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους
αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 93.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αναθέσεις µελετών
και λοιπών έργων σε υπαλλήλους και συµβούλους Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 171.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε
τις ενστάσεις των εµπειρογνωµόνων της «EUROSTAT» για
τα Ελληνικά δηµοσιονοµικά µεγέθη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγελµατιών
και Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα και κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. τόµ. Α΄, σ. 649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη έργων του
Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χωριστή φορολόγηση των συζύγων. τόµ.
Β΄, σ. 1222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αποκατάσταση των

απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄,
σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάθεση από τις Τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές
κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ. 1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου από τους τόκους του δανείου του περασµένου Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την χορήγηση από την Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Γ΄, σ. 2303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να δοθούν τίτλοι κυριότητας, στους κατοίκους
του Αδένδρου Θεσσαλονίκης για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας
πόρων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο. τόµ. Δ΄, σ. 2841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των επιτοκίων προς τις τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 2003 και τη µαταίωση των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 2969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους κληρικούς. τόµ. Δ΄, σ.
2969, 3140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό
του θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 3382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το µηχανισµό διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς. τόµ. Ε΄,
σ. 3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει ο αναπτυξιακός νόµος για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄,
σ. 3812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του προϋπολογισµού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απώλεια των χρηµάτων των µικροεπενδυτών στο Χρηµατιστήριο, τις ευθύνες
της Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πώληση της ψιλής κυριότητας της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή µονάδα
του ΑΣΤΕΡΑ στην Εθνική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του συνόλου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας προς τους αγρότες
του ειδικού καθεστώτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης.
τόµ. Ζ΄, σ. 5042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού συγκροτήµατος για τη µάχη της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση ένταξης της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
Ζ΄, σ. 5045, 5046.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των
µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις καταστροφές στη
Θεσσαλονίκη από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου µε τις αρµοδιότητες φορέων, για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.

τόµ. Α΄, σ. 206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενιαίου
διαχειριστικού φορέα υδάτινων πόρων στη Δυτική Λοκρίδα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Υµηττό, τις επιπτώσεις
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθαρισµό και την αποστράγγιση της κεντρικής τάφρου
της πεδιάδας των Φιλίππων που πληµµύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα
σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το νέο χωροταξικό περιφερειακό σχεδιασµό, την απουσία
του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η
συρµατουργεία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να απορρίψει το αίτηµα για
αποχαρακτηρισµό των χώρων του θερινού κινηµατογράφου «Μποµπονιέρα» στην Κηφισιά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών κατασκευής του φράγµατος
Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το µετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων από τον πρόσφατο σεισµό
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 1217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας
και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες.
τόµ. Β΄, σ. 1240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο
Νοµό Ηλείας, την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής
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θωράκισης της περιοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εκτέλεση παρανόµων οικοδοµικών εργασιών στην πλατεία της Γέφυρας Χαλκίδας, την ανοχή των τοπικών αρχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης τµήµατος της
Εγνατίας Οδού στο Δήµο Δωδώνης-Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄, σ.
2072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα Άνω Λιόσια, την ίδρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων
του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επιλογή νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2464, 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τα
έργα ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Γ΄, σ. 2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-Άγιοι Δέκα κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό
δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε

την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
αγροτών του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2617, 2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ανατολική
Αττική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του
Εθνικού Κτηµατολογίου στην Πάτρα. τόµ. Δ΄, σ. 2862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ.
2970.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του ΄Εβρου, την
αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την παράταση της προθεσµίας δικαιώµατος εκτάσεων-προσφύγων για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην
Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε το
ύψος των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το σύστηµα ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα
δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον επαναχαρακτηρισµό του οδικού τµήµατος από Βίνιανη
προς Καρδίτσα ως εθνικού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο
καθορίζονται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο Νοµό Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου και του χώρου που
την περιβάλλει για τη δηµιουργία πάρκου αναψυχής κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των
δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα. τόµ. Δ΄, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3301.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τη
µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου κατά
τη διαδικασία της κτηµατογράφησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας στην είσοδο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από την
πλευρά της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάγκη αλλαγής του νόµου περί Αναθέσεων Μελετών
και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα αιωρούµενα
σωµατίδια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3992.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 4107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή της νέας Εθνικής οδού στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή του νέου γηπέδου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην
Πίνδο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την πρόσφατη κατολίσθηση στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα µε τον πνιγµό µικρού κοριτσιού σε αφύλακτο αγωγό που φέρνει νερό από το Μόρνο
στο Δήµο Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα έργα που εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των σεισµοπαθών του 1999
στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων συγχρηµα-

τοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική, τις αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λυµάτων στο κέντρο επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισµού στην Ψυτάλλεια λόγω κατάρρευσης
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον τρόπο βελτίωσης και είσπραξης των Τελών Χρήσης Μηχανηµάτων ΄Εργων. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αύξηση της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τη
σύσταση φορέων διαχείρισης και προστασίας προστατευόµενων περιβαλλοντικά περιοχών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5002.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες 2004 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 97.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας στην 8η
Διεθνή ΄Εκθεση Αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε της Βενετίας. τόµ. Α΄, σ. 539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διαχείριση των κονδυλίων της Ολυµπιάδας 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ελλάδα
2004». τόµ. Δ΄, σ. 2710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διενέργεια των ελέγχων στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 3135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λύση του προβλήµατος γηπέδου των ποδοσφαιρικών οµάδων ΑΕΚ, Ολυµπιακού και Παναθηναϊκού. τόµ. Ε΄, σ. 3381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διακοπή επιχορήγησης του θεατρικού
οργανισµού «Κάτω από τη Γέφυρα» στον Πειραιά. τόµ. Ε΄,
σ. 3386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ε΄,
σ. 3391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην
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αρχαία οδό Παναθηναίων. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ίδρυση Μουσείου Αχελώου στο Νοµό
Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5270.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στη διάθεση των υπόλοιπων συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Α΄, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε καταγγελίες
για αργόµισθους δηµοσιογράφους που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την κατασκευή
νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5271.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σωµατείων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
τόµ. Α΄, σ. 239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη χορήγηση του υποκατάστατου βουπρενορφίνη στους ναρκοµανείς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της παραγωγής
και της χρήσης αµιάντου στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α΄, σ. 324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζόµενων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας. τόµ. Α΄, σ. 396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου
Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας
και ειδικών τµηµάτων για την οδοντιατρική περίθαλψη των

ατόµων µε νοητική στέρηση. τόµ. Α΄, σ. 543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τα χρέη των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α΄, σ. 544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην
ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των
προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας π.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη χαλαζόπτωση, παραγωγών της περιοχής
Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αλλαγή του Κανονισµού, που αφορά τις διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για τον θυρεοειδή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ. 2098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Γ΄, σ. 2307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος
Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. Δ΄, σ. 2838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την υπαβάθµιση του Νοσοκοµείου
Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας του
Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 3298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χρεών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε΄, σ. 3484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύµατος προσφύγων από το Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα». τόµ. Ε΄, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών
των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 3781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους γιατρούς του Νοµού Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο διοίκησης του
«Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Δηµόσιου Νοσοκοµείου».
τόµ. Ε΄, σ. 3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση Κέντρου Υγείας στην
Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
θωράκισης της χώρας µας κατά του SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των
Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των απαιτούµενων πιστώσεων για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης
στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή
των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς που ανήκουν
στο ΄Ιδρυµα Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών. τόµ. Θ΄,
σ. 1232.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάπτυξη του Νοµού Αργολίδος από τη χρήση πό-

ρων του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 265.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την Τουριστική και Πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή
γηπέδου γκόλφ στη περιοχή Απηγανιά του Δήµου Μακρύ
Γιαλού Νοµού Λασιθίου. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων
στο Ναύπλιο. τόµ. Δ΄, σ. 2743.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για τη θεσµική ολοκλήρωση του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Δ΄, σ. 2913.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επιστροφή σαράντα δραχµών στους βαµβακοκαλλιεργητές από την εκκοκκιστική περίοδο 2001-2002. τόµ.
Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για τη αποζηµίωση των αγροτών από τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου,
για την συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄,
σ. 2365.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την αποζηµίωση των πληγέντων κατοίκων του Νοµού
Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επανεξέταση από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών για «Αγιωργίτικο» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας στο Δήµο Νεµέας.
τόµ. Ε΄, σ. 3810.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄,
σ. 5133.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µη χορήγηση µερίσµατος από το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού στα µέλη της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντίστασης 19411944. τόµ. Β΄, σ. 1005.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση του Αεροδροµίου της Σύρου, τα δροµολόγια της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 420.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

57
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη Δηµοσιονοµική Εκτέλεση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ).
τόµ. Δ΄, σ. 2912.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή
υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ. Ε΄, σ. 3411.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας. τόµ. Ε΄,
σ. 4027.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου
κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4028.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής
σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων, µε
τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά
µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4663.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης
της φετινής παραγωγής πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού
Άρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού
Αργολίδας. τόµ. Δ΄, σ. 2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την
πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3559.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των µπλέ
λεωφορείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4793.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αύξηση της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα µε τον πνιγµό µικρού κοριτσιού σε αφύλακτο αγωγό που φέρνει νερό από το Μόρνο
στο Δήµο Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4454.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή σκυροδέµατος τσιµέντου και
αντιολισθητικών υλικών. τόµ. Α΄, σ. 210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η
συρµατουργεία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αποκατάσταση των
απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄,
σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market Alimenta στο Αγρίνιο.
τόµ. Γ΄, σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακοπή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την παρουσία αυστριακής εταιρείας φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών
στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα καζίνα
Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
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εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4063.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση). τόµ. Η΄, σ. 205, 656, 660, 687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων
στην περιοχή της Λάρυµνας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκο Στρατωνείου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στα µεταλλεία
της Άµφισσας και της Λάρκο, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στα µεταλλεία της επιχείρησης «Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης» στη Φωκίδα, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1318.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1333.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟ΄Ι΄ΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 714, 775.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 320.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας.
τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το νέο χωροταξικό περιφερειακό σχεδιασµό, την απουσία
του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανασύσταση των λιµενικών Ταµείων στην Εύβοια. τόµ.
Γ΄, σ. 2467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε

τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Εύβοιας από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει ο αναπτυξιακός νόµος για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄,
σ. 3812.
ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
(βλ. ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ)
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) για συνεργασία
στον τοµέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2676,
τόµ. Ε΄, σ. 3439.
ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης προβληµάτων των
βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 208.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών για την
κατασκευή παιδικών παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην
ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των
προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της απόφασης
των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 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 ΄Ενωσης, καθώς και στα όργανά του και στα µέλη του
προσωπικού τους». τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρµογή των θεσµικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους, αφενός και: 1) της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας 2)της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, 3) της Ρουµανίας, 4) της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, 5) της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, 6) της Τσεχικής Δηµοκρατιας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1087, τόµ. Δ΄, σ. 2915.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Στ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1093.
Συγχαρητήρια της Βουλής των Ελλήνων προς την Κυπριακή Βουλή και µέσω του Προέδρου της προς τον Κυπριακό λαό για την ιστορική απόφαση της 13ης Δεκεµβρίου στην Κοπεγχάγη για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για τη αποζηµίωση των αγροτών από τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος,
Α. Τσιπλάκος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Λέγκας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ. 2681.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα:
1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό. 2. Το
κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3.
Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4.
Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3304.
Ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη, συζήτηση για την πρόσφατη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αµυντικό τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα έργα που εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5275.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού
Δικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικου, σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την έκδοση των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5315.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «για τα
κυνηγετικά όπλα». τόµ. Η΄, σ. 46.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την Τουρκική πλευρά να τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας Οδού µέχρι την Κωνσταντινούπολη. τόµ.
Θ΄, σ. 1236.
ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας
πόρων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τη φαλαινοθηρία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622.
ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε
τις ενστάσεις των εµπειρογνωµόνων της «EUROSTAT» για
τα Ελληνικά δηµοσιονοµικά µεγέθη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και την Συνεργασία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής αφετέρου
µετά της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1959, τόµ. Δ΄, σ. 2915.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
4047, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4632, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της χώρας µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5043.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 για
την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτηµένη στην απόφαση 76/787/ Ε-
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ΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 11.
ΕΥΡΩΠΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στους τοµείς των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 270.
Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης
στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1005.
ΖΑΧΑΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3389.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή
των Δήµων Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε τον νοµό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5277.
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση–Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5084, τόµ. Η΄, σ. 55, 99, 198.
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο
καθορίζονται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο Νοµό Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3170.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και τον Υµηττό, την επέµβαση
των αστυνοµικών δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων

εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή
περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την εγκατάσταση στο
Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων,
την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5099.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 66, 231, 272, 342,
367, 436.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Άνδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Άνδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(βλ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Β. Πολύδωρας, Γ. Καλαντζής, Α. Νεράντζης, Α. Παπαληγούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Ε. Πολύζος, Π. Παναγιωτόπουλος και Α. Μπενάκη-Ψαρούδα). τόµ. Γ΄, σ. 2471.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης-Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίαςτης 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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προµήθεια ανταλλακτικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την καταπολέµηση του εγκλήµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Γ΄, σ. 1832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-
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σιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής
Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα
στην εµπλοκή της χώρας µας στον πόλεµο του Ιράκ κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την κράτηση και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης από τις αµερικανικές αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων διπλωµατών σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Αβάνα της Κούβας
στην αµερικανική αποστολή, τις καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού
Δικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικου, σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την έκδοση των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών αναγνωριστικών
στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων για τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Θ΄, σ. 1379.
Θ
ΘΑΣΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου Θάσου µε την
ηπειρωτική χώρα. τόµ. Β΄, σ. 948.
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο
Νοµός Ηλείας από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός
Εύβοιας από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε

την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή
των Δήµων Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε τον νοµό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5277.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου µε τις αρµοδιότητες φορέων, για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την µεταφορά
του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης
στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη, την παρέµβαση του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το µετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων για τα έτη
2001-2002 στους αγρότες και κτηνοτρόφους της επαρχίας
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να δοθούν τίτλοι κυριότητας στους κατοίκους του
Αδένδρου Θεσσαλονίκης για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων υπαλλήλων στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ.
2843.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων
που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτιριακού προβλήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων στήριξης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Δ΄, σ. 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικιλιών καπνού στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας του
Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 3298.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών στο νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Ε΄, σ. 3495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διακοπή
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών και
Τοξικολογικών Εξετάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη

κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις καταστροφές στη
Θεσσαλονίκη από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου
της Αττικής, της Μακεδονίας και της Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χαϊτίδης, Α. Σπηλιόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Α. Αγγελής, Α. Φλωρίνης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626.
ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων του
αεροπορικού δυστυχήµατος που συνέβη πριν δύοµιση χρόνια στην Αντίκυρα Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1245.
Ι
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 891, 916, 1008, 1115.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων ιατρικών σπουδών του εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περι-
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στατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών
των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους γιατρούς του Νοµού Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 650.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων
του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης.
τόµ. Ζ΄, σ. 5042.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1090.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π.
Κοσιώνης, Στ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης,
Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ.
1093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την στελέχωση των γραφείων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που εκδίδουν τις συντάξεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη στελέχωση του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παύση
του Διευθυντή της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του 3ου
Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5317.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αλλαγή του Κανονισµού, που αφορά τις
διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1188.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ EΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Προτείνων Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ: Γ. Ζαφειρόπουλος). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 524.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο
της παιδείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Καλός, Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Μ. Χαλκίδης, Β. Παππάς, Κ. Καρράς, Β. Τσίπρας, Θ. Δηµοσχάκης, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Α΄, σ. 103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ΄, σ. 973, 1011, 1029, 1150.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (Α.Σ.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατα Στρατιωτικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Κατάθεση). τόµ.
Η΄, σ. 589.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο
της παιδείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Καλός, Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Μ. Χαλκίδης, Β. Παππάς, Κ. Καρράς, Β. Τσίπρας, Θ. Δηµοσχάκης, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Α΄, σ. 103.
ΙΕΡΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο. τόµ. Δ΄, σ.
2841.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις
των διπλοεγγεγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2712.
ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη γνωστοποίηση ποινικών δικογραφιών συλληφθέντων στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις στην
ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4061.
ΙΡΑΚ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα
στην εµπλοκή της χώρας µας στον πόλεµο του Ιράκ κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρησιµοποίηση της Βάσης της Σούδας, ενόψει του
σχεδιαζόµενου πολέµου κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2844.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, µε θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά
του Ιράκ. τόµ. Δ΄, σ. 3110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3487.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για την πρόσφατη
Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον
πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύµατος προσφύγων από το Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται
από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ.
Ε΄, σ. 3877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ στα πλαίσια του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1007.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429, 5440,
5477.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και
των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 812, τόµ. Δ΄, 2575.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά
µε την αστυνοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε΄, σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης

των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών της Κρύας, απ΄ όπου υδρεύεται η πόλη των
Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1148.
Κ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1019, τόµ. Δ΄, σ. 2551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1749, τόµ. Ε΄, 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΚΑΖΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα καζίνα
Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3373, τόµ. Ε΄, σ. 3654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων στην επιχείρηση Καζίνο Λουτρακίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 53.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή Μαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το καζίνο Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά µε τη
δυνατότητα των µελών της αρχής προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα να ασκούν καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε τη νοµοθεσία περί αλλοδαπών. τόµ. Α΄,
σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση οικονοµικών αιτηµάτων των Πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1314.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις παρατυπίες
στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών καθηγητών
µουσικής. τόµ. Γ΄, σ. 2100.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονι-
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σµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την παράταση της προθεσµίας δικαιώµατος εκτάσεων-προσφυγών για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2974.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικιλιών καπνού στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3017
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 4.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόρριψη της συζήτησης εµπρόθεσµης τροπολογίας της Νέας Δηµοκρατίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά
όργανα». τόµ. Α΄, σ. 27.
Συζήτηση και απόφαση της Βουλής επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από
14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής
(ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 301.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας για το τραµ. τόµ. Β΄, σ. 1159.
Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού του 2002. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
άρθρου 39 παράγραφοι 4, 10 και 11 του άρθρου 41 παράγραφος 7 και των άρθρων 42 και 44 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση».
τόµ. Γ΄, σ. 1976.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο συζήτησης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών αυτού. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής
Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2193.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αναδιατύπωση του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2746.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθώς και οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνι-

σµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ.
3304.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε τη
µη αρµοδιότητα του Υφυπουργού Ανάπτυξης να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3398.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την οµαλή ροή της διαδικασίας της συζήτησης. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
Ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και συζήτηση για την πρόσφατη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3537, 3539.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σε επερώτηση Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την µη κατάθεση των εγγράφων της εκταµίευσης από το πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο Νοµό Χαλκιδικής. (Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3789.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συνεδρίασης της Ολοµέλειας και των Επιτροπών. τόµ.
Ε΄, σ. 4058.
Κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτών του
Κόµµατός του µε θέµα: «Την διερεύνηση των αιτιών του πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4138.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4666.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον ιδιαίτερο χρόνο που πρέπει να δοθεί στους εισηγητές για τις
τροπολογίες που περιέχουν πολλές διατάξεις. τόµ. Ζ΄, σ.
4880.
Συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5404.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποχώρηση των βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5440.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος και λήψη απόφασης
για την αντισυνταγµατικότητα τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας «Ναυτιλιακή Εταιρεία
Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 662.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 882.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην
ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των
προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικι-

66
λιών καπνού στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3017.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 44 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3965.
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής καρπουζιών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 393.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή
υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ. Ε΄, σ. 3411.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των
απαιτούµενων πιστώσεων για τη λειτουργία των παιδικών
κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ.
5104.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό
δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2679.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην περιοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ. 2098.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου
κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση Κέντρου Υγείας στην
Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των
Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΚ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3745.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,

δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσουν πεντακόσια νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης των
Πολιτών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2069.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων στο Διεθνές
Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 3781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των
Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 255, τόµ. Β΄, σ. 1251, 1301.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ΄, σ. 4880.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της δασοπονίας». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του µνηµονίου
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τοµέα». τόµ. Δ΄, σ. 2892.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να απορρίψει το αίτηµα για
αποχαρακτηρισµό των χώρων του θερινού κινηµατογράφου «Μποµπονιέρα» στην Κηφισιά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1050.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση
του ελληνικού κινηµατογράφου. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καρράς, Γ. Ορφανός, Γ. Καλός,
Μ. Καρά, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Σ. Ταλιαδούρος, Β. Τσίπρας, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ε΄,
σ. 3607.
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει ο αναπτυξιακός νόµος για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄,
σ. 3812.
ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΚΛΗΡΟΣ ΙΕΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

67
νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους κληρικούς. τόµ. Δ΄, σ.
2969, 3140.
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ.
794.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών
του Υπουργείου Γεωργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Ν. Κατσαρός, Ν. Λέγκας, Θ. Σκρέκας, Σ. Ταλιαδούρος, Ε. Χαϊτίδης).
τόµ. Η΄, σ. 71.
ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(ΚΤΕΛ) (βλ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(ΚΤΕΛ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να κατασκευάσει χώρους για την προσωρινή φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη έργων του
Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-Άγιοι Δέκα κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας
πόρων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην
Πίνδο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση ένταξης της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
Ζ΄, σ. 5045, 5046.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολύτεκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας) (Συζήτηση). τόµ. Θ΄, σ. 1238.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Σ.
Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Θ΄, σ. 1281.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 11, 400, 449, 483, 521.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Σ.
Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Θ΄, σ. 1281.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3431, 3884,
3925.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 394.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 4.
Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη
µνήµη του πρώην Βουλευτή Δ. Τσετινέ. τόµ. Β΄, σ. 1478.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1677, 1679.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η επιστολή
µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Κουράκης. τόµ. Γ΄, σ. 1786.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Αντιπολίτευσης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 2012, 2013.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας
(C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2204.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Α. Χειµάρας µε επι-
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στολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Γ΄, σ. 2362.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι. Βαθειά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Βαρίνου, Α. Κατσιγιάννη,
Θ. Κοντού, Ν. Νικολόπουλου, Ι. Τζαµτζή. τόµ. Γ΄, σ. 2385.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ.
2834, 2848.
Πρόταση νόµου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του αρµοδιότητας
Υπ.Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των ΜΜΕ και των δηµοσίων συµβάσεων». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4263.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δήµοκρατίας και ψηφοφορία ως προς τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Τη διερεύνηση των αιτιών του
πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη». (Ψηφοφορία). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4557.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλου για αλλαγή του τίτλου του κόµµατος σε «Συνασπισµός της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας». τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5217.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώα Μελετητών,
ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5218.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5351.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:
«Περί ευθύνης Υπουργών». (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 5387.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρόεδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί
ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ. 5388-5391.
Ανακοινώνεται απόφαση του Πρέδρου της Βουλής για τη
συγκρότηση: α) του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής και β)των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3, 6.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα», σχετικά µε την διαφάνεια των χρηµατιστηριακών συναλλαγών των πολιτικών προσώπων. (Κατάθεση). τόµ. Η΄,
σ. 507.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 521.
Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 522.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψήφιση των τροπολογιών 1648 και 1662
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία 2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 878, 892.
ΚΟΥΒΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων διπλωµατών σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Αβάνα της Κούβας
στην αµερικανική αποστολή, τις καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4292.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη σύσταση του Σώµατος Εξωτερικών
Φρουρών των σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5100.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων της
πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου Νικολάου κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών κατασκευής του φράγµατος
Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη χαλαζόπτωση, παραγωγών της περιοχής
Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων
Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα και Ηράκλειο-Βιάννος στην Κρήτη.
τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασσφάλισεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-Άγιοι Δέκα κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2891.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Σταθµού Γεωργικής ΄Ερευνας Μεσαράς. τόµ. Ε΄, σ. 3879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στη Γερµανία. (Επερωτούσα Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Μπενάκη-Ψαρούδα). τόµ. Ζ΄, σ. 4829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη χαλαζόπτωση αγρότες της περιοχής Τυµπακίου
Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού συγκροτήµατος για τη µάχη της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την κατασκευή
νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή
των Δήµων Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε τον νοµό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίταξη σαράντα δύο στρεµµάτων στην περίµετρο της Αµερικάνικης Βάσης στη Σούδα
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1008.

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου
κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3741.

ΚΡΟΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου». (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4632.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας για τη συµµετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 550.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού
Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 11.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2677.

ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου
κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του
κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5103.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων
2308/95και 2664/98 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄,
σ. 2710, 3057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τη
µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου κατά
τη διαδικασία της κτηµατογράφησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3741.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση από την
Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των
δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Γ΄, σ.
2303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων για τα έτη
2001-2002 στους αγρότες και κτηνοτρόφους της επαρχίας
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3790, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4177.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 120 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη του κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ε. Μεϊµαράκης, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµη, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, Σ. Δαϊλάκης,
Χ. Ζώης, Γ. Καρασµάνης, Α. Νάκος, Α. Παπαληγούρας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 653.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π.
Κοσιώνης, Στ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης,
Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ.
1093.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Π. Μελάς, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Γιακουµάτος, Π. Μαντούβαλος, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Π.Τατούλης, Κ.Κιλτίδης,
Ν.Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Α. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Β. Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος,
Γ. Τσούρνος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2344.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και τον προγραµµατισµό
στον ενεργειακό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Καραµπίνας,
Σ. Καλογιάννης, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ν. Κορτσάρης, Π. Τατούλης, Γ. Σαλαγκούδης και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου Π. Λαφαζάνης, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Μ. Δαµανάκη, Ι. Στεργίου, Φ.
Κουβέλης, Δ. Κωστόπουλος). τόµ. Δ΄, σ. 3022.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης,
Σ. Καλογιάννης, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπέζας, Α. Κατσιγιάννης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ.
3174.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση
του ελληνικού κινηµατογράφου. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καρράς, Γ. Ορφανός, Γ. Καλός,
Μ. Καρά, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Σ. Ταλιαδούρος, Β. Τσίπρας, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ε΄,
σ. 3607.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Αριστεράς,
των Κινηµάτων και της Οικολογίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5051.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Σ.
Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Θ΄, σ. 1281.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο του σταθµού παραγωγής ηλε-

κτρικού ρεύµατος στην Άνδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης.
τόµ. Ζ΄, σ. 5042.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το ύψος των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2977.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθως και οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ.
3304.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παρασηµοφόρηση αξιωµατικών που συµµετείχαν
στο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου 1974 που ανέτρεψε τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 792.
Συγχαρητήρια της Βουλής των Ελλήνων προς την Κυπριακή Βουλή, µέσω του Προέδρου της προς τον Κυπριακό
λαό για την ιστορική απόφαση της 13ης Δεκεµβρίου στην
Κοπεγχάγη για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. τόµ. Β΄, σ. 1321.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κ.Ο. του ΚΚΕ κας Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό
µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ. Β΄,
σ. 1321.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την ασφαλή µεταφορά των µικρών παιδιών στα αυτοκίνητα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4627.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1643 και ειδικό
23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 647.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
3349, τόµ. Ε΄, σ. 3745.
Λ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
σύσταση τµήµατος Συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 852.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την
παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». (Προτείνο-
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ντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3746.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες της περιοχής Τυρνάβου Λάρισας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 824.
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και την Πρόεδρο του Κ.Κ.Ε. Α.
Παπαρήγα, που απαντούνται δια της αρµόδιας Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 583, 584.
ΛΕΣΒΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου που στεγάζεται το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3558.
ΛΕΤΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 828, τόµ. Γ΄, σ. 1920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 205.
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποµάκρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά
στην πόλη της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
912.
ΛΗΜΝΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους
αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 93.
ΛΙΒΑΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πολιτιστική και επιστηµονική συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Λιβάνου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.

Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3884.
ΛΙΓΝΙΤΕΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Λιθουανίας για συνεργασία στον αµυντικό τοµέα». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3417.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2436.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Κώδικα Πρσωπικού Λιµενικού Σώµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανασύσταση των λιµενικών Ταµείων στην Εύβοια. τόµ.
Γ΄, σ. 2467.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη στην
Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1231.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3791, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252.
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε θέµατα Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Ι.
Στεργίου, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ.
Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
θωράκισης της χώρας µας κατά του SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4660.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το νέο κανονι-
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σµό λειτουργίας των σχολείων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 238.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους της Βουλής
των Ελλήνων τα συλλυπητήριά του για τον άδικο χαµό των
µαθητών στο τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών και ανακοινώνει την αναστολή των επισκέψεων µαθητών µέχρι τις 5
Μαΐου. τόµ. Ε΄, σ. 3989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στην κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. α΄, σ. 327.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου
Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου
της Αττικής, της Μακεδονίας και της Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χαϊτίδης, Α. Σπηλιόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Α. Αγγελής, Α. Φλωρίνης). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄,
σ. 2075, τόµ. Δ΄, σ. 3048.
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού συγκροτήµατος για τη µάχη της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5044.
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 390.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε

την ανάγκη αλλαγής του νόµου περί Αναθέσεων Μελετών
και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3783.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4313, τόµ. Ζ΄, σ. 5168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις αναθέσεις µελετών
και λοιπών έργων σε υπαλλήλους και συµβούλους Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 171.
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3389.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Πρόταση νόµου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του αρµοδιότητας
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς
των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και προσώπων,
των ΜΜΕ και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνων Βουλευτής: Παν. Κρητικός). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Β. Πολύδωρας, Γ. Καλαντζής, Α. Νεράντζης, Α. Παπαληγούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Ε. Πολύζος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα).
τόµ. Γ΄, σ. 2471.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3816, τόµ. Ζ΄, σ. 5010, 5135, 5283, 5429, 5430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις µεταθέσεις
καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της χώρας µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5043.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακοπή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
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2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κλείσιµο των µεταλλείων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των
µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκο Στρατωνείου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στα µεταλλεία
της Άµφισσας και της Λάρκο, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1233.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (βλ. ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ)
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 391.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1683/135/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την υποχρεωτική µετάταξη υπαλλήλων του ΕΟΤ. τόµ. Θ΄, σ. 1331.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες,Θαλάσσιες,Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση- Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατιας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 828, τόµ. Γ΄, σ, 1920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1232, τόµ. Δ΄, σ. 2586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την παρουσία αυστριακής εταιρείας φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών στη Βόρεια Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄,
σ. 975.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε

την καταβολή των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους για
τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού
στα πλοία. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1640 και ειδικό
22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 645.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 853.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µη χορήγηση µερίσµατος από το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού στα µέλη της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντίστασης 19411944. τόµ. Β΄, σ. 1005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης του µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στους δικαιούχους
αντιστασιακούς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4497.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το µετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1185.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον τρόπο βελτίωσης και είσπραξης των Τελών Χρήσης Μηχανηµάτων ΄Εργων. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 981.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ.
Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 2076.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ.
Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το µηχανισµό διαχείρι-
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σης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα σώµατα ασφαλείας.
τόµ. Β΄, σ. 1221.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής
σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων, µε
τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση οικονοµικών αιτηµάτων των Πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1314.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2886, 3236, 3278.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού
συγκροτήµατος για τη µάχη της Κρήτης π.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5044.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την καταπολέµηση του εγκλήµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Γ΄, σ. 1832.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2367.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Συζήτηση στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των

πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 615.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαµάνης ανακοινώνει
τον θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου και την τήρηση ενός λεπτού σιγής της Βουλής. τόµ. Θ΄, σ. 837.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ίδρυση Μουσείου Αχελώου στο Νοµό
Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στη Γερµανία. (Επερωτούσα Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Μπενάκη-Ψαρούδα). τόµ. Ζ΄, σ. 4829.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του τµήµατος Τεχνολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής παραγωγής, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου που εδρεύει
στην Κεφαλονιά. τόµ. Α΄, σ. 101.
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης του
Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα». (Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 759.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ. 2098.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη χορήγηση του υποκατάστατου βουπρενορφίνη στους ναρκοµανείς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την αξιοποίηση του πορίσµατος της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής για τα ναρκωτικά κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2301.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυ-
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πηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου
να αποσύρει το νοµοσχέδιο για τη «Ναυτική Εκπαίδευση,
κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3019.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3891, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4372.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης,
ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα
επιβατικά πλοία, οι συνταξιούχοι ναυτικοί. τόµ. Α΄, σ. 610.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας:
Μ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Βαρίνος, Ι. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Α. Παυλίδης, Γ. Καλός, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Λιάσκος, Γ. Δεικτάκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Κεφαλογιάννης, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Μπέζας, Γ.
Σαλαγκούδης). τόµ. Δ΄, σ. 2983.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 656, 660, 687, τόµ.
Θ΄, σ. 714, 775.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τις ανάγκες των νησιών. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος
Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2435.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος
της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών των
Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 611.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε σχέση µε τη διεύρυνσή της, καθως και οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τοµέα αυτό.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ.
3304.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης.
τόµ. Ζ΄, σ. 5042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις
Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5047.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4790.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1015.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το Πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων
για την Ολυµπιάδα του 2004». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ. Δ΄, σ. 2586, 2606.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς. τόµ. Ε΄,
σ. 3741.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αφαιρέση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
τόµ. Α΄, σ. 206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Γ΄, σ. 2307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να φέρει νοµοθετική
ρύθµιση για τον περιορισµό των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης που να
περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
τροποποίησης χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας» σύµφωνα µε
τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 108 παράγραφος 7 της Βουλής. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
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4574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση
θεµάτων που εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 1020, 1343, 1397.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων σχολείων του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Α΄, σ. 241.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάπτυξη του Νοµού Αργολίδος από τη χρήση πόρων του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενιαίου
διαχειριστικού φορέα υδάτινων πόρων στη Δυτική Λοκρίδα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου
Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος
της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών των
Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτάξιας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθαρισµό και την αποστράγγιση της κεντρικής τάφρου
της πεδιάδας των Φιλίππων που πληµµύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση πληρωµής των έργων του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Νόµο Σερρών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
σύσταση τµήµατος Συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό µη επιλέξιµων εκτάσεων για
την καλλιέργεια βάµβακος. τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την Τουριστική και Πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος Επιδότησης θέσεων εργασίας για τους ανέργους του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
1059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη έργων του
Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να

µη γίνουν τα ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω
αδυναµίας χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων από τον πρόσφατο σεισµό
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 1217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αποκατάσταση των
απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄,
σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας
και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες.
τόµ. Β΄, σ. 1240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο
Νοµό Ηλείας, την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής
θωράκισης της περιοχής κ.λπ.. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων
εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή
περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους
αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market Alimenta στο Αγρίνιο.
τόµ. Γ΄, σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης τµήµατος της
Εγνατίας Οδού στο Δήµο Δωδώνης-Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄, σ.
2072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης
της φετινής παραγωγής πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ. 2098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής
Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2304.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την αποζηµίωση των πληγέντων κατοίκων του Νοµού
Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
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Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ηρακλείου, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανασύσταση των λιµενικών Ταµείων στην Εύβοια. τόµ.
Γ΄, σ. 2467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό
δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
αγροτών του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2617,
2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2707.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή
γηπέδου γκόλφ στη περιοχή Απηγανιά του Δήµου Μακρύ
Γιαλού Νοµού Λασιθίου. τόµ. Δ΄, σ. 2741.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων
στο Ναύπλιο. τόµ. Δ΄, σ. 2743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. Δ΄, σ. 2838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ.
2970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης που να
περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας.
τόµ. Δ΄, σ. 3136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον επαναχαρακτηρισµό του οδικού τµήµατος από Βίνιανη
προς Καρδίτσα ως εθνικού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο
καθορίζονται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο Νοµό Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την υποβάθµιση του Νοσοκοµείου
Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπουργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ.
Ε΄, σ. 3492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ίδρυση Μουσείου Αχελώου στο Νοµό
Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την επανεξέταση από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών για «Αγιωργίτικο» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας στο Δήµο Νεµέας.
τόµ. Ε΄, σ. 3810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους γιατρούς του Νοµού Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων τιµών και
εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3959.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος στα εκκοκκιστήρια του Νοµού
Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επέκταση και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού Ποταµού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ.
Ε΄, σ. 3963.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου
κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις µεταθέσεις
καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση του Τύπου στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στυλών εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς
Συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα ΗράκλειοΒιάννος κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του Μαρτίου 2003 στον Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4659.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων για τις δαπάνες δάσωσης στο Νοµό ΄Εβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ζ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση ένταξης της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
Ζ΄, σ. 5045, 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των
απαιτούµενων πιστώσεων για τη λειτουργία των παιδικών
κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ.
5104.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄,
σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας σχετικά µε την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις σκληρού σιταριού σε περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄,
σ. 5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντή
στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ. 171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή Μαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το καζίνο Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής καρπουζιών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης
στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1005.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κώστας Καραµανλής και Βουλευτές του κόµµατός του ζητούν
την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην πρότασή τους που αφορά την από 29 Μαΐου 2003 δικογραφία που διαβιβάστηκε
στη Βουλή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
΄Ελλη Τουµπάνου. τόµ. Ζ΄, σ. 4844.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5351.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 837, τόµ.
Γ΄, σ. 1970.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1019, τόµ. Δ΄, 2551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ. Δ΄, 2561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατιας του Μαυρικίου για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
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Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
στον τοµέα καυσίµων και ενέργειας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα καζίνα
Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3373, τόµ. Ε΄, σ. 3654.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 66, 231, 272, 342,
367, 436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 894, 1067, 1171,
1197, 1320, 1381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για συνεργασία
στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, 474.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης
Δεκεµβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτοµένων αποθεµάτων και άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων υδρόβιων ζώων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ.
Δ΄, σ. 2567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της δασοπονίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749,
τόµ. Δ΄, σ. 2567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονοµική και επιστηµονική-τεχνική συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2892, 3196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του µνηµονίου
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τοµέα». τόµ. Δ΄, σ. 2892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3790, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4177.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους και τη διατροφή για τη γεωργία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4708, τόµ. Ζ΄, σ. 5429.

Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5084, τόµ. Η΄, σ. 55, 99, 198.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 610, τόµ. Γ΄, σ.
1943, 1960.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την καταπολέµηση του εγκλήµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Γ΄, σ. 1832.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄,
σ. 2075, τόµ. Δ΄, σ. 3048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2623.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά
µε την αστυνοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Οπλοφορία, χρήση
πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς και εκπαίδευσή τους
σε αυτά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4775, τόµ. Η΄, σ. 15, 37, 96.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11,
581, 609, 641, 656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί
συνεργασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Οµοσπονδίας στον τοµέα της καταπολέµησης του εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 942.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό
του Συµβούλου Επικρατείας». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 40, 67, 129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση-Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 794, τόµ. Β΄, σ. 891, 916, 1008, 1115.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 912, 1118, 1154, 1227, 1247.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2075, τόµ. Ε΄,
σ. 3638.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2335, τόµ. Δ΄, σ. 2915, 2947, 3011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
3349, τόµ. Ε΄, σ. 3745.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4266, 4666, 4752, τόµ. Ζ΄, σ.
4870.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε
υποχρεώσεις διατροφής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Η΄, σ. 175.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 1020, 1343, 1397.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 733, τόµ. Γ΄, σ. 1843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 733, τόµ. Γ΄, σ. 2186.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 882.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Λιθουανίας για συνεργασία στον αµυντικό τοµέα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3417, τόµ. ΣΤ΄, σ.
4361.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Άµυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αναδιοργάνωση
του Γεωργιανού Ναυτικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 3891, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδοµής-αναβάθµισης της ναυτικής βάσης του Bisht Palla».
(Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3891.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συµµετοχή του αλβανικού
στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης.
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας για τη συµµετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 550.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη
συµµετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση). τόµ. Η΄,
σ. 103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 205.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατα Στρατιωτικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Κατάθεση-Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 589, τόµ. Θ΄,σ. 973, 1011, 1029,
1150.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ΄, σ. 722, 925, 954, 1010.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
4131, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4381.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 729.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 828, τόµ. Γ΄, σ. 1920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες του 2000». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Β΄, σ. 965, τόµ. Γ΄, σ. 1858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου έτους 1997 που τροποποιεί τη διεθνή σύµβαση για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτήν». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
965, τόµ. Γ΄, σ. 1875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική Επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4142, 4700, 4727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 656, 660, 687, τόµ.
Θ΄, σ. 714, 775.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση των αρχών
της Εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18,
496, 525.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής
Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 224, τόµ. Γ΄, σ.
2193.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της απόφασης
των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 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 ΄Ενωσης, καθώς και στα όργανά του και στα µέλη του

προσωπικού τους». τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρµογή των θεσµικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους, αφενός και: 1) της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας 2)της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, 3) της Ρουµανίας, 4) της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, 5) της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, 6) της Τσεχικής Δηµοκρατίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1087, τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-20006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1087, τόµ. Δ΄,σ . 2915.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Ψήφιφη). τόµ. Β΄, σ. 1087, τόµ. Γ΄,σ .
1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Μαυροβουνίου για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής
συνεργασίας «2002-2006». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ Α΄,
σ. 812, τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για
Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 20022006». (Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής αφετέρου µετά
της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1959, τόµ, Δ΄, σ. 2915.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 2244, τόµ. Ε΄, σ. 3439, 3440.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2367.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για την καταγραφή αντικειµένων που εκτοξεύονται στο Διάστηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2921,
3214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνηθέντων Πρακτικών των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Δανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας και της Τουρκικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε
το καθεστώς των δυνάµεών τους κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής τους στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της
Γερµανίας µετά των δύο Παραρτηµάτων αυτών, καθώς και
των ανταλλαγεισών διακοινώσεων µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Γερµανία της 29ης Απριλίου 1998 συνοδευοµένων από την
Ελληνική Δήλωση περί ασκήσεως ποινικής δικαιοδοσίας,
καθώς και της Ρηµατικής Διακοίνωσης του Γερµανικού Υπουργείου Εξωτερικών όπου περιέχεται η Γερµανική Δήλωση περι ποινικής δικαιοδοσίας». (Κατάθεση) τόµ. Ε΄, σ.
3583.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
4047, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4632, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας
της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1013.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1115, τόµ. Δ΄, σ. 3227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3431, 3884,
3925.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για την τελική ρύθµιση της αποζηµίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
των επαναπατριζοµένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ρουµανία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 975,
1162.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.
Ε.Ε.Κ.Α.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1248.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού
Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 11.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωτητής Δηµόσιας Διοίκησης, Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 51, 548, 571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 8 Οκτωβρίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου «άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και
τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς,
οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 363, τόµ. Γ΄,
σ. 1743.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης-Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Πρστασίας 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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1009, τόµ. Γ΄, σ. 1743, 1770,
1940.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες, ρύθµιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών και λοιπών ζητηµάτων
Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1757.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
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Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) για συνεργασία
στον τοµέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2676,
τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». (Συζήτηση).
τόµ. Δ΄, σ. 2745, 2793, 2848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3599, 4066, 4118,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 11, 400, 449, 481, 483, 485, 490, 491, 502, 521,
522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου της
25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 για την
τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτηµένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 11.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβενίας περί
τακτικών αεροπορικών δροµολογίων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
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» (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις. (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 672, 708.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και
των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 812, τόµ. Δ΄, σ. 2575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1027, τόµ. Γ΄, σ. 2066, 2247, 2289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1027, τόµ. Γ΄, σ. 2379,
2408, τόµ. Δ΄, σ. 2586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1232, τόµ. Δ΄, σ. 2586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη δηµιουργία απευθείας δικτύου
στον τοµέα των ταχυδροµικών επικοινωνιών και για τη συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της HAYPOST ,
Κρατικής Επιχείρησης Ειδικής Σηµασίας του Υπουργείου
Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3582, τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
(International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO) και της
τροποποίησης του άρθρου 23 της Συµφωνίας Λειτουργίας
του Οργανισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 4131, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας περί αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ και
πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 103, 323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 170,
τόµ. Θ΄, σ. 783, 815, 848, 871, 914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄,
σ. 975.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Ουζµπεκιστάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 131, 158, 267, 329, 484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 255, τόµ. Β΄, σ. 1251, 1301.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
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της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
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 της αποτροπής της φοροδιαφυγής
αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
(Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας
και Ερζεγοβίνης, για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής
συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής
συνεργασίας 2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1347,
1400, 1455, 1542, 1619, 1739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το Πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων
για την Ολυµπιάδα του 2004». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ. Δ΄, σ. 2586, 2606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1749, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2886, 3236, 3278.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την απλούστευση και εναρµόνιση των τελωνειακών καθεστώτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2921, τόµ. Ε΄,
σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύµβασης
της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3791, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 4016, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4309, τόµ. Ζ΄, σ. 4880.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού ετους 2001». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429, 5440,
5477.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Ρόττερνταµ περί διαδικασίας συναίνεσης
µετά από ενηµέρωση για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εµπόριο».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1254.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139Α)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων
2308/95και 2664/98 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄,
σ. 2710, 3057.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4313, τόµ. Ζ΄, σ. 5168.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πολιτιστική και επιστηµονική συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Λιβάνου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
την Πνευµατική Ιδιοκτησία».(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄,
σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 748.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 759.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3816, τόµ. Ζ΄, σ. 5010, 5135, 5283, 5429, 5430.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και τις κεραίες της
κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 181.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Β΄, σ.
1531, τόµ. Γ΄, σ. 2131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και
εκσυχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5488, τόµ. Η΄, σ. 113, 147, 203, 323.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη στελέχωση
του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη µεταφορά
του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης
στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου
Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τα χρέη των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α΄, σ. 544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Πρόνοιας σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Γ΄, σ. 2307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. Δ΄, σ. 2838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την υπαβάθµιση του Νοσοκοµείου
Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χρεών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε΄, σ. 3484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη στελέχωση
του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 3781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο διοίκησης του
«Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Δηµόσιου Νοσοκοµείου».
τόµ. Ε΄, σ. 3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των
Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παύση
του Διευθυντή της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του 3ου
Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης
στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1005.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
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 της αποτροπής της φοροδιαφυγής
αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
(Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία µεταξύ της
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής αφετέρου µετά
της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1959, τόµ. Δ΄, σ. 2915.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα ΗράκλειοΒιάννος κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.

Ξ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-Άγιοι Δέκα κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην
Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον επαναχαρακτηρισµό του οδικού τµήµατος από Βίνιανη
προς Καρδίτσα ως εθνικού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός
Εύβοιας από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3603.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 4107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή της νέας Εθνικής οδού στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4249.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528.

ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και
Ταπείρου του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πώληση της ψιλής
κυριότητας της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή µονάδα του ΑΣΤΕΡΑ στην Εθνική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4791.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει ο αναπτυξιακός νόµος για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄,
σ. 3812.
Ο
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων
Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα και Ηράκλειο-Βιάννος στην Κρήτη.
τόµ. Γ΄, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην
Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην
αρχαία οδό Παναθηναίων. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 4107.

ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό
δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή της νέας Εθνικής οδού στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων συγχρηµατοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος
της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
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4495.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας
και ειδικών τµηµάτων για την οδοντιατρική περίθαλψη των
ατόµων µε νοητική στέρηση. τόµ. Α΄, σ. 543.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ.
794.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την εκτέλεση παρανόµων οικοδοµικών εργασιών στην πλατεία της Γέφυρας Χαλκίδας, την ανοχή των τοπικών αρχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1793.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης που να
περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3009.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα». τόµ. Ε΄, σ. 3602.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ. Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 2076.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα.(Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικο-

λόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Θ. Σκρέκας, Ι. Παπαθανασίου, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Α΄, σ. 376.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ. Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 2076.
Συζήτηση επί διαδικαστικού επερώτησης Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας αρµοδιότητας του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. (Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα την πορεία της
οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4931.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας
και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες.
τόµ. Β΄, σ. 1240.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004: Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». (Επερωτώντες Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ.
Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Β΄, σ. 858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των κονδυλίων της Ολυµπιάδας 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το Πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων
για την Ολυµπιάδα του 2004». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ.
1749.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139Α)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να
µη γίνουν τα ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω
αδυναµίας χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
(βλ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες 2004 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 97.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004: Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». (Επερωτώντες Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ.
Ταλιαδούρος, Ε. Κεφαλογιάννης).τόµ. Β΄, σ. 858, τόµ. Ζ΄,
σ. 4829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των κονδυλίων της Ολυµπιάδας 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κλήρωση
των σπιτιών που κατασκευάζονται για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Δ΄, σ. 2889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάργηση των
πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία.
τόµ. Α΄, σ. 545.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4309.
ΟΠΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά ραδιενεργών όπλων από
τις ΄Ενοπλες Δυνάµεις, τα µέτρα προφύλαξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Οπλοφορία, χρήση
πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς και εκπαίδευσή τους
σε αυτά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4775, τοµ. Η΄, 6, 15, 37, 96.
ΟΠΛΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «για τα
κυνηγετικά όπλα». τόµ. Η΄, σ. 46.
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Οπλοφορία, χρήση

πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς και εκπαίδευσή τους
σε αυτά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, 4775,
τόµ. Η΄, σ. 15, 37, 96.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1015.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών
του Υπουργείου Γεωργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Ν. Κατσαρός, Ν. Λέγκας, Θ. Σκρέκας, Σ. Ταλιαδούρος, Ε. Χαϊτίδης).
τόµ. Η΄, σ. 71.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668 /1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 783, 815, 848,
871, 914.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγεµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς
κάτω των δυό χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2567.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
τόµ. Α΄, σ. 206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καθυστέρηση πληρωµής των έργων του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Νόµο Σερρών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 851.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος,
Ν. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Α. Μπούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Θ. Κατσίκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Γ. Τσούρνος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Θ. Πολύδωρας, Ζ. Ζώης, Γ. Γαρουφαλιάς).
τόµ. Β΄, σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις διαδικασίες που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού
νόµου». (Προτείνοντες Βουλευτές: Στ. Μάνος). (Συζήτηση).
τόµ. Δ΄, σ. 3350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αύξηση της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των απαιτούµενων πιστώσεων για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες. τόµ.
Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4749.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών της περιοχής Κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1789.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κλήρωση
των σπιτιών που κατασκευάζονται για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Δ΄, σ. 2889.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης
Δεκεµβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτοµένων αποθεµάτων και άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων υδρόβιων ζώων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η
χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ στα πλαίσια του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1007.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη χορήγηση του υποκατάστατου βουπρενορφίνη στους ναρκοµανείς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας του
Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 3298.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΟΠΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3134.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Εποικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετακινήσεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος. τόµ. Γ΄, σ. 2305.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την απλοποίηση των κλήσεων των δεκαψήφιων τηλεφωνικών αριθµών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 819.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επένδυση του Ο.Τ.Ε. στη Ρουµανία. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α.
Παπαληγούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Καλογιάννης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσα-
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ρουχά, Α. Φλωρίνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ε΄, σ. 3419.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εξόδων διαχείρισης από τους
δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄,
σ. 3016.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών Ε. Ανουσάκη, Μ. Καρά και Ι.
Στεργίου. τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Ορκωµοσία των Βουλευτών Ι. Νικολαΐδη, Γ. Χρονόπουλου, Ε. Φραγκιαδουλάκη και Σ. Καλαφάτη. τόµ. Γ΄, σ.
1816.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Φθιώτιδος Ε. Αγγελούση. τόµ.
Γ΄, σ. 2407.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Λάµπρου Κανελλόπουλου σε
αντικατάσταση του Βουλευτή Α. Ασκητή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4237.
Ορκωµοσία της Μ. Κοντού ως Βουλευτού της Α΄ Αθηνών
(Ν.Δ.) σε αντικατάσταση του Α. Λυκουρέζου. τόµ. Η΄, σ.
167.
Ορκωµοσία του κ. Ελευθερίου Βερυβάκη, ως Βουλευτή
Β΄ Περιφέρειας Αθηνών, σε αντικατάσταση του Ευάγγελου
Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 897.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325.
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Ουζµπεκιστάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 733, τόµ. Γ΄, σ. 2186.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 733, τόµ. Γ΄, σ. 1843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
(βλ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
Π

ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών
για την κατασκευή παιδικών παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
934.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 390.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων υπαλλήλων στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ.
2843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτιριακού προβλήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διακοπή
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών και
Τοξικολογικών Εξετάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αλλάξει η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Α΄, σ. 785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων ιατρικών σπουδών του εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επιπτώσεις
από τη δυσλειτουργία του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ. Δ΄, σ.
2842.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 823.
ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3738.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο
Αιγαίο από τους Τούρκους, τις αντιδράσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5320.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναπροσαρµόσει το ποσοστό υγρασίας του επιλέξιµου βαµβακιού
στο 17% κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 98.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δηµιουργία απεντοµοτηρίων από ιδιώτες
συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης της φετινής παραγωγής πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2073.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου,
για τη συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ.
2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ.
Ε΄, σ. 3492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την
πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής καρπουζιών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 393.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας.
τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας.
τόµ. Δ΄, σ. 3136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων τιµών και
εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3959.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄,
σ. 5133.
ΠΑΤΡΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας. τόµ. Α΄, σ. 787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του
Εθνικού Κτηµατολογίου στην Πάτρα. τόµ. Δ΄, σ. 2862.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διακοπή επιχορήγησης του θεατρικού
οργανισµού «Κάτω από τη Γέφυρα» στον Πειραιά. τόµ. Ε΄,
σ. 3386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας στην είσοδο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από την
πλευρά της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3780.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη φύλαξη και φωτοσήµανση των
διαβάσεων του σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου. τόµ. Α΄, σ. 820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την Τουριστική και Πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην
Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139Α)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τη φαλαινοθηρία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη,
Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ.
Χουρµουζιάδης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης). τόµ. Δ΄, σ. 2893.
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Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης,
Σ. Καλογιάννης, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπέζας, Α. Κατσιγιάννης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ.
3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη σύσταση φορέων διαχείρισης και προστασίας προστατευόµενων περιβαλλοντικά περιοχών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5002.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων
στον ποταµό Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών
εκτάσεων των περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη σύσταση φορέων διαχείρισης και προστασίας προστατευόµενων περιβαλλοντικά περιοχών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στον Υµηττό κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5318.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή σκυροδέµατος τσιµέντου και
αντιολισθητικών υλικών. τόµ. Α΄, σ. 210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της παραγωγής
και της χρήσης αµιάντου στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 321.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτή». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα αιωρούµενα
σωµατίδια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών της Κρύας, απ΄όπου υδρεύεται η πόλη των
Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1148.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3961.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος

Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2435.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας
Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2891.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων στη χώρα µας.
τόµ. Β΄, σ. 1241.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το νέο χωροταξικό περιφερειακό σχεδιασµό, την απουσία
του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 979.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑ΄Ι΄ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3387.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απόδοση στους δήµους που έχουν
διυλιστήρια στην περιοχή τους, του ποσοστού 0,15% επί της
αξίας των πετρελαιοειδών από τη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 94.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάθεση από τις
Τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ.
1225.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ακρίβεια που πλήττει την αγορά. τόµ.
Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων και
των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ. 3383.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθαρισµό και την αποστράγγιση της κεντρικής τάφρου
της πεδιάδας των Φιλίππων που πληµµύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
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τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Πιερίας, την κατασκευή απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και
Ταπείρου του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών της περιοχής Κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1789.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε την αποζηµίωση των πληγέντων κατοίκων του Νοµού
Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία
αγροτών του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2617,
2888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ανατολική
Αττική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2618.
Συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο
Νοµός Ηλείας από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ.
2970.
Συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του ΄Εβρου, την
αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1054.
ΠΛΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτή». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1875.
ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 656, 660, 687, τόµ.
Θ΄, σ. 714, 775.

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης, ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα επιβατικά πλοία, οι συνταξιούχοι ναυτικοί. τόµ.
Α΄, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη
διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2243.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
την Πνευµατική Ιδιοκτησία».(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄,
σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 748.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 759.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λύση του γηπεδικού προβλήµατος των
ποδοσφαιρικών οµάδων ΑΕΚ, Ολυµπιακού και Παναθηναϊκού. τόµ. Ε΄, σ. 3381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή του νέου γηπέδου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4295.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διενέργεια των ελέγχων στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 3135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ε΄,
σ. 3391.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ε΄,
σ. 3391.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2335, τόµ. Δ΄, σ. 2915, 2947, 3011.
ΠΟΛΕΜΟΙ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, µε θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά
του Ιράκ. τόµ. Δ΄, σ. 3110.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3487.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για την πρόσφατη
Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον
πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύµατος προσφύγων από το Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για
ενδεχόµενη απειλή ραδιοβιοχηµικού πολέµου. τόµ. Ε΄, σ.
3876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται
από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ.
Ε΄, σ. 3877.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων
του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων
που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2846.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα
σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
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». (Ψηφιση). τόµ. Α΄, σ.
671.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Ν. Κακλαµάνης, Ν. Γκελεστάθης, Σ. Χατζηγάκης, Γ. Ορφανός,
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Σ.Δαϊλάκης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Βλάχος, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ. Καλός, Κ. Καρράς, Α. Κατσιγιάννης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Β. Πάππας, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Σπ.
Ταλιαδούρος, Π. Τατούλης, Β. Τσίπρας, Μ. Χαλκίδης). τόµ.
Α΄, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα έργα οδοποιΐας που εκτελούνται στην
αρχαία οδό Παναθηναίων. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες. τόµ.
Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Ν. Κακλαµάνης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Α. Αγγελής, Π. Αδρακτάς, Θ.
Βασιλείου, Γ. Δεικτάκης, Κ. Καρράς, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος, Α.
Μπούρας, Μ. Σαλµάς, Α. Σπηλιόπουλος, Ι. Χωµατάς, Γ.
Γιακουµάτος, Σ. Σπύρου, Ν. Αγγελόπουλος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλίδης). (Κατάθεση).
τόµ. Β΄, σ. 1342.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολύτεκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας) (Συζήτηση). τόµ. Θ΄, σ. 1238.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων της
πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου Νικολάου κ.λπ. τόµ.
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Α΄, σ. 613.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (βλ. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ)
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων
στον ποταµό Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών
εκτάσεων των περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4747.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην περιοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επέκταση και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού Ποταµού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ.
Ε΄, σ. 3963.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139Α)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στην κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 8 Οκτωβρίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου «άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και
τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς,
οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 363, τόµ. Γ΄,
σ. 1743.
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παρασηµοφόρηση αξιωµατικών που συµµετείχαν
στο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου 1974 που ανέτρεψε τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 792.
ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4245.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφά-

νειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ι. Βαρβιτσιώτης, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Π. Καµµένος, Μ. Γιαννάκου, Σ. Δήµας,
Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Ν. Κορτσάρης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Σκανδαλάκης, Ε. Στυλιανίδης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Γ΄, σ. 2104.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος,
Α. Τσιπλάκος, Α. Ρεγκούζας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Λέγκας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ΄, σ. 2681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ελλάδα
2004». τόµ. Δ΄, σ. 2710.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εκταµίευση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεων στο Νοµό Χαλκιδικής. (Επερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας:
Α.Φλωρίνης). τόµ. Ε΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του
κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5103.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παράταση των προθεσµιών για το πρόγραµµα των νέων αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 937.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το µηχανισµό διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου
κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4028.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Ε΄, σ. 3495.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό για την προµήθεια
ειδών κυλικείων από το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού Μονάδων Στρατού της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 1006.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών ζευ-
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γών για τις ανάγκες των νησιών. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού
στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
τόµ. Β΄, σ. 854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό
20 σχετικά µε την «πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης» στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 641.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1639 και ειδικό
21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛΑΣ αστυνοµικών
που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και
πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών
προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 642.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους φύλακες των σχολικών κτιρίων. τόµ. Δ΄, σ. 2887.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και την Πρόεδρο του Κ.Κ.Ε. Α.
Παπαρήγα, που απαντούνται δια της αρµόδιας Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά
µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 583, 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων
στον ποταµό Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών
εκτάσεων των περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4747.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη,
Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ.

Χουρµουζιάδης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης). τόµ. Δ΄, σ. 2893.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και τον Υµηττό, την επέµβαση
των αστυνοµικών δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3431,
3884, 3925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 394.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 55, 99, 198.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την παράταση της προθεσµίας δικαιώµατος εκτάσεων-προσφύγων για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύµατος προσφύγων από το Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για την τελική ρύθµιση της αποζηµίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
των επαναπατριζοµένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ρουµανία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 975,
1162.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
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την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Χ. Μαρκογιαννάκης και
άλλοι τριάντα τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1959.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την
παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3746.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού
νόµου». (Προτείνοντες Βουλευτές: Στ. Μάνος). (Συζήτηση).
τόµ. Δ΄, σ. 3350.
Πρόταση νόµου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του αρµοδιότητας
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς
των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και προσώπων,
των ΜΜΕ και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνων Βουλευτής: Παν. Κρητικός). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4263.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Προτείνοντες Βουλευτές: 102 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 99 Βουλευτές της Ν.Δ., 3 Βουλευτές του
ΚΚΕ, 3 Βουλευτές του ΣΥΝ και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές).
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2440, 2457.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Γ.
Ζαφειρόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄,
σ. 2545, τόµ. Η΄, σ. 524.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Ν. Κακλαµάνης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Α. Αγγελής, Π. Αδρακτάς, Θ.
Βασιλείου, Γ. Δεικτάκης, Κ. Καρράς, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος, Α.
Μπούρας, Μ. Σαλµάς, Α. Σπηλιόπουλος, Ι. Χωµατάς, Γ.
Γιακουµάτος, Σ. Σπύρου, Ν. Αγγελόπουλος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλίδης). (Κατάθεση).
τόµ. Β΄, σ. 1342.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας: «Ρύθµιση θεµάτων πολυτέκνων και µελών πολύτεκνων οικογενειών». (Προτείνοντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας) (Συζήτηση). τόµ. Θ΄, σ. 1238.
ΠΡΟ΄Υ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
1)Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001 2) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2003. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 423, 460.
Συζήτηση επί διαδικαστικού του σχεδίου νόµου του Υπ.

Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσίων οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1347.
ΠΡΟ΄Υ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού του 2002. τόµ. Β΄, σ. 1190.
ΠΡΟ΄Υ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ. 674.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς
των τελευταίων ετών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής οµάδας Κ. Καραµανλής και
120 Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Β΄, σ. 955.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1347,
1400, 1455, 1542, 1619, 1739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 2003 και την µαταίωση των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 2969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του προϋπολογισµού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4247.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001». (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429, 5440,
5477.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη, συζήτηση για την πρόσφατη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ.
3539.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
671.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία». τόµ. Α΄, σ. 733.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες του 2000». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Β΄, σ. 965, τόµ. Γ΄, σ. 1858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου έτους 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτήν». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 965, τόµ. Γ΄, σ. 1858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρµογή των θεσµικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους, αφενός και: 1) της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας 2)της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, 3) της Ρουµανίας, 4) της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, 5) της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, 6) της Τσεχικής Δηµοκρατίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1087, τόµ. Δ΄, σ. 2915.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1115, τόµ. Δ΄, σ. 3227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την απλούστευση και εναρµόνιση των τελωνειακών καθεστώτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2921, τόµ. Ε΄,
σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύµβασης
της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 3078.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Άµυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αναδιοργάνωση
του Γεωργιανού Ναυτικού». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3891.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας
της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1013.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων ιατρι-

κών σπουδών του εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 20 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3994.
Ρ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και τις κεραίες της
κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αγορά ραδιενεργών όπλων από
τις ΄Ενοπλες Δυνάµεις, τα µέτρα προφύλαξης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2677.
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την εγκατάσταση στο
Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων,
την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2709.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1087, τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας». (Κατάθεση).
τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επένδυση του Ο.Τ.Ε. στη Ρουµανία. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α.
Παπαληγούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Καλογιάννης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Α. Φλωρίνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ε΄, σ. 3419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για την τελική ρύθ-
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µιση της αποζηµίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
των επαναπατριζοµένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουµανία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 975,
1162.

και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης
στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1005.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2240.

ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων από τον πρόσφατο σεισµό
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 1217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο
Νοµό Ηλείας, την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής
θωράκισης της περιοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. (Επερωτώντες: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Ζ΄, σ. 5322.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου µε τις αρµοδιότητες φορέων, για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 99.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες του 2000». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Β΄, σ. 965, τόµ. Γ΄, σ. 1858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου έτους 1997 που τροποποεί τη Διεθνή Σύµβαση για τη πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτήν». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 965.
ΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί
συνεργασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Οµοσπονδίας στον τοµέα της καταπολέµησης του εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 942.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 1749, 2376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
στον τοµέα καυσίµων και ενέργειας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διενέργεια
προσεισµικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια. τόµ. Α΄, σ. 788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
912.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
912.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των σεισµοπαθών του 1999
στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4457.
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, για πενταετές
πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 812, τόµ. Γ΄, σ. 1742.
ΣΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1682/134 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» σχετικά µε α) έκδοση διοικητικών προστίµων που προβλέπονται
από το άρθρο 17 β) την ανάρτηση ειδικού σήµατος από
τους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας γ) την παράταση
συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δ) Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια ε) τη µείωση συντελεστών τέλους ταξινό-
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µησης επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών. τόµ. Θ΄,
σ. 1336.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη φύλαξη και φωτοσήµανση των
διαβάσεων του σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου. τόµ. Α΄, σ. 820.
ΣΙΤΑΡΙ-ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής
Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας. τόµ. Γ΄, σ. 2304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις σκληρού σιταριού σε περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄,
σ. 5278.
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ε΄,
σ. 3391.
ΣΚΟΠΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
4047, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποµάκρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά
στην πόλη της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα Άνω Λιόσια, την ίδρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2239.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε την εξεύρεση
Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την πρόσφατη κατολίσθηση στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική, τις αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4630.
ΣΚΥΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πρόσφατη θανάτωση ζώων στον Εθνικό

Κήπο, τη σύλληψη των δραστών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2074.
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή σκυροδέµατος τσιµέντου και
αντιολισθητικών υλικών. τόµ. Α΄, σ. 210.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβενίας περί
τακτικών αεροπορικών δροµολογίων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, 474.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, τόµ. Β΄, σ. 1060.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ. Δ΄, σ. 2561.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη
συµµετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1643 και ειδικό
23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 647.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή
των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς που ανήκουν
στο ΄Ιδρυµα Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών. τόµ. Θ΄,
σ. 1232.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στη διάθεση των υπόλοιπων συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Α΄, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την εγκατάσταση στο
Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων,
την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την εγκατάσταση στο
Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων,
την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των σεισµοπαθών του 1999
στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4457.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. (Επερωτώντες: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Ζ΄, σ. 5322.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2886, 3236, 3278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2436.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 3382.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής
σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων, µε
τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ΄, σ. 973, 1011, 1029, 1150.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων
που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2846.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την παραχώρηση του Άλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για
τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4451.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Ν. Κακλαµάνης, Ν. Γκελεστάθης, Σ. Χατζηγάκης, Γ. Ορφανός,
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Σ.Δαϊλάκης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Βλάχος, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ. Καλός, Κ. Καρράς, Α. Κατσιγιάννης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Β. Παππάς, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Σπ.
Ταλιαδούρος, Π. Τατούλης, Β. Τσίπρας και Μ. Χαλκίδης).
τόµ. Α΄, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 3300, τόµ. Ε΄, σ. 3482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την λήψη µέτρων βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των µπλέ
λεωφορείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4793.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ. Κατσανέβα. τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Τζέκη. τόµ. Δ΄, σ. 2807.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Δ΄, σ. 2998.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ανακοινώνεται η απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου» εις τους κ.κ. Σπύρο Τζόκα, Αθανάσιο Κονδύλη και Χρυσόστοµο Κολώνα για την εργασία τους στον
διαγωνισµό που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων µε θέµα
«Η αναπτυξιακή πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά
την περίοδο 1928-1932». τόµ. Β΄, σ. 1161.
Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού του 2002. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κ.Ο. του ΚΚΕ κας Α. Παπαρήγα, µε θέµα:
«Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το
σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ. Β΄, σ.
1321.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα:
«Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους». (Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 2494.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και ψηφοφορία για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη, Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ. 2663.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπι-
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σµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, µε θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά
του Ιράκ. τόµ. Δ΄, σ. 3110.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για την πρόσφατη
Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον
πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3843.
Συζήτηση επί της «Ετησίας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4140.
Συζήτηση επί της «Ετησίας Εκθέσεως 2001» του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4460.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Την πορεία της
οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ. Ζ΄, σ. 4931.
ΣΥΚΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δηµιουργία απεντοµοτηρίων από ιδιώτες
συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 397.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το Πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων
για την Ολυµπιάδα του 2004». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ.
1749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύµβασης
της 23ης Ιουλίου 1990, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε
υποχρεώσεις διατροφής». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4334.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1682/134 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» σχετικά µε α) έκδοση διοικητικών προστίµων που προβλέπονται
από το άρθρο 17 β) την ανάρτηση ειδικού σήµατος από
τους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας γ) την παράταση
συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δ) Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια ε) τη µείωση συντελεστών τέλους ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών. τόµ. Θ΄,
σ. 1336.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πρόταση νόµου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του αρµοδιότητας
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς
των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και προσώπων,
των ΜΜΕ και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνων Βουλευτής: Παν. Κρητικός). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4263.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
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 της αποτροπής της φοροδιαφυγής
αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
(Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 882.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου έτους 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση για τη πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτήν». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 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 ΄Ενωσης, καθώς και στα όργανά του και στα µέλη του
προσωπικού τους». τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρµογή των θεσµικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους, αφενός και: 1) της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας 2)της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, 3) της Ρουµανίας, 4) της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, 5) της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, 6) της Τσεχικής Δηµοκρατίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας». (Κατάθεση).
τόµ. Β΄, σ. 1087.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1232.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2075, τόµ. Ε΄,
σ. 3638.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2186.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή των τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2623.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για την καταγραφή αντικειµένων που εκτοξεύονται στο Διάστηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2921,
3214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη δηµιουργία απευθείας δικτύου
στον τοµέα των ταχυδροµικών επικοινωνιών και για τη συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της HAYPOST ,
Κρατικής Επιχείρησης Ειδικής Σηµασίας του Υπουργείου
Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3582, τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνηθέντων Πρακτικών των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Δανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας και της Τουρκικής Δηµοκρατίας, σχετικά
µε το καθεστώς των δυνάµεών τους κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής τους στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία
της Γερµανίας µετά των δύο Παραρτηµάτων αυτών, καθώς
και των ανταλλαγεισών διακοινώσεων µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Γερµανία της 29ης Απριλίου 1998 συνοδευοµένων από την
Ελληνική Δήλωση περί ασκήσεως ποινικής δικαιοδοσίας,
καθώς και της Ρηµατικής Διακοίνωσης του Γερµανικού Υπουργείου Εξωτερικών όπου περιέχεται η Γερµανική Δήλωση περί ποινικής δικαιοδοσίας». (Κατάθεση) τόµ. Ε΄, σ.
3583.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την απλούστευση και εναρµόνιση των τελωνειακών καθεστώτων». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας περί αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ και
πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 103, 323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση). τόµ. Η΄,
σ. 103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε
υποχρεώσεις διατροφής». (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 175.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Ρότερνταµ περί διαδικασίας συναίνεσης
µετά από ενηµέρωση για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊ-

όντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εµπόριο».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 436.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216,
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4294.
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». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 40, 67, 129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2915, 2947,
3011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση
θεµάτων που εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για την πρόσφατη
Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τον
πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου της
25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 για την
τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτηµένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 11.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3485.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Ουζµπεκιστάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τε-
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λωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβενίας περί
τακτικών αεροπορικών δροµολογίων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
44, 474.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης
Δεκεµβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτοµένων αποθεµάτων και άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων υδρόβιων ζώων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 44.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής
Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 224, τόµ. Γ΄, σ.
2193.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 733, τόµ. Γ΄, σ. 1843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και
των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
812, τόµ. Δ΄, σ. 2575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, για πενταετές
πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 812, τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας

και Ερζεγοβίνης, για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής
συνεργασίας 2002-2006». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 812, τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 828, τόµ. Γ΄,σ . 1920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1019, τόµ. Δ΄, σ. 2551
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για πενταετές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1019, τόµ. Γ΄, σ.
1742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουµανίας». (Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας
2002-2006 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ.
Δ΄, σ. 2567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της δασοπονίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749,
τόµ. Δ΄, σ. 2567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1749, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1749, τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και την Συνεργασία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής αφετέρου
µετά της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1959, τόµ. Δ΄, σ. 2915.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε
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θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄,
σ. 2075, τόµ. Δ΄, σ. 3048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων
για την Ολυµπιάδα του 2004». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2586, 2606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) για συνεργασία
στον τοµέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2676,
τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονοµική και επιστηµονική-τεχνική συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2892, 3196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του µνηµονίου
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τοµέα». τόµ. Δ΄, σ. 2892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: : «Κύρωση της Συµφωνίας
για πολιτιστική και επιστηµονική συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Λιβάνου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατιας του Μαυρικίου για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
στον τοµέα καυσίµων και ενέργειας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «»Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3319, τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Λιθουανίας για συνεργασία στον αµυντικό τοµέα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3417, τόµ. ΣΤ΄, σ.
4361.

Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά
µε την αστυνοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε΄, σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδοµής-αναβάθµισης της ναυτικής βάσης του Bisht Palla».
(Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3891.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
4047, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
(International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO) και της
τροποποίησης του άρθρου 23 της Συµφωνίας Λειτουργίας
του Οργανισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 4131, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συµµετοχή του αλβανικού
στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης.
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4632, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού
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Δικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικου, σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την έκδοση των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας για τη συµµετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 550.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη
συµµετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11, 659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 205.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί
συνεργασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Οµοσπονδίας στον τοµέα της καταπολέµησης του εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 942.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για την τελική ρύθµιση της αποζηµίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
των επαναπατριζοµένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ρουµανία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 975,
1162.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για συνεργασία
στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄,
σ. 975.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(ΝΑΤΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αµυντικό τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4361.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών,
αντιπολεµικών και πολιτικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη στην
Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1378.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία συνεδριακού κέντρου στους χώρους
του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. τόµ. Δ΄, σ. 2964.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στυλών εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς
Συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων στήριξης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2965.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δηµιουργία απεντοµωτηρίων από ιδιώτες
συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 397.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1009, τόµ. Γ΄, σ. 1743, 1770,
1940.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
ετήσια έκθεσή του για το 2002. τόµ. Ε΄, σ. 3669.
Συζήτηση επί της «Ετησίας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4140.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία». (Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5429.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
την Πνευµατική Ιδιοκτησία».(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄,
σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 748.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για
τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, τόµ. Θ΄, σ. 759.
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας
της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρα-

107
τίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1013.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κ.Ο. του ΚΚΕ κας Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό
µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ. Β΄,
σ. 1321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα έργα που εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4629.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις καταστροφές στη
Θεσσαλονίκη από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
σύσταση τµήµατος Συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 852.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11,
581, 609, 641, 656.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 131, 158, 267, 329, 484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης, ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα επιβατικά πλοία, οι συνταξιούχοι ναυτικοί. τόµ.
Α΄, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ.
786.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά, και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.

τόµ. Β΄, σ. 1090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την στελέχωση των γραφείων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που εκδίδουν τις συντάξεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4749.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής
σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων, µε
τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5314.
ΣΥΡΙΑ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
ΣΥΡΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση του Αεροδροµίου της Σύρου, τα δροµολόγια της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 420.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των σφαγείων
στα Χανιά. τόµ. Ε΄, σ. 3957.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1146.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους για
τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον νέο κανονισµό λειτουργίας των σχολείων π.λπ. τόµ. Α΄, σ. 238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων σχολείων του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Α΄, σ. 241.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις διαδικασίες που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση της υπ΄ αριθµ. 1626/196 τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα σχετικά µε τους σχολικούς φύλακες». τόµ.
Η΄, σ. 502.

τόµ. Β΄, σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη στην
Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1231.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του θεσµού των σχολικών φυλάκων στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. Θ΄, σ. 1147.

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (βλ. ΦΥΛΑΚΕΣ)

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα». τόµ. Ε΄, σ. 3602.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106.
ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Οπλοφορία, χρήση
πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς και εκπαίδευσή τους
σε αυτά». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 15, 37, 96.
ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ.Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική Επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4142, 4700, 4727.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων
στο Ναύπλιο. τόµ. Δ΄, σ. 2743.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 51, 548, 571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 912, 1118, 1154, 1227, 1247.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα σώµατα ασφαλείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σωµατείων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
τόµ. Α΄, σ. 239.

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 912, 1118, 1154, 1227, 1247.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ανασύσταση των λιµενικών Ταµείων στην Εύβοια. τόµ.
Γ΄, σ. 2467.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καταβολή των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους για
τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση-Τροπολογίες).
τόµ. Γ΄, σ. 2066, 2247, 2289.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΒΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγελµατιών
και Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος,
Ν. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Α. Μπούρας, Ι. Λαµπρόπουλος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Θ. Κατσίκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Γ. Τσούρνος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Θ. Πολύδωρας, Ζ. Ζώης και Γ. Γαρουφαλιάς). τόµ. Β΄, σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ένταξη έργων του
Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1088.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και
των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 812.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ)
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» (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των
δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων -Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ. 946.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη δηµιουργία απευθείας δικτύου
στον τοµέα των ταχυδροµικών επικοινωνιών και για τη συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της HAYPOST ,
Κρατικής Επιχείρησης Ειδικής Σηµασίας του Υπουργείου
Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3582, τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 170,
τόµ. Θ΄, σ. 783, 815, 848, 871, 914.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική
Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ.
672, 708.
ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1682/134 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» σχετικά µε α) έκδοση διοικητικών προστίµων που προβλέπονται
από το άρθρο 17 β) την ανάρτηση ειδικού σήµατος από
τους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας γ) την παράταση
συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δ) Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια ε) τη µείωση συντελεστών τέλους ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών. τόµ. Θ΄,
σ. 1336.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Ουζµπεκιστάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 44, 672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύµβαση
για την απλούστευση και εναρµόνιση των τελωνειακών καθεστώτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2921, τόµ. Ε΄,
σ. 3883.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
(ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου που στεγάζεται
το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ. Ε΄,
σ. 3558.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας. τόµ. Α΄, σ. 787.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για συνεργασία
στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του τµήµατος Τεχνολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής παραγωγής, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου που εδρεύει
στην Κεφαλονιά. τόµ. Α΄, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας στην είσοδο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από την
πλευρά της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Ορφανός,
Μ. Σαλµάς, Π. Τατούλης, Θ. Βασιλείου, Κ. Καραµπίνας, Ι.
Χωµατάς, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η΄, σ. 299.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και τις κεραίες της
κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 181.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και
των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 812, τόµ. Δ΄, 2575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την απλοποίηση των κλήσεων των δεκαψήφιων τηλεφωνικών αριθµών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
(International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO) και της
τροποποίησης του άρθρου 23 της Συµφωνίας Λειτουργίας
του Οργανισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 4131, τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και τις κεραίες της
κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1146.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ακρίβεια που πλήτει την αγορά. τόµ.
Β΄, σ. 1181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων και
των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ. 3383.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή
υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ. Ε΄, σ. 3411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στους τοµείς των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 270.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων τιµών και
εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3959.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την αύξηση της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991.
ΤΙΤΛΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να δοθούν τίτλοι κυριότητας, στους κατοίκους
του Αδένδρου Θεσσαλονίκης για τις εκτάσεις που παραχω-

ρήθηκαν από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2469.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις υποδοµές και την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την µεταφορά
του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης
στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 323.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων
στην περιοχή της Λάρυµνας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 837, τόµ.
Γ΄, σ. 1970.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλίδης, Σ. Σπύρου, Α. Φλωρίνης, Α. Αγγελής, Μ. Βαρβιτσιώτης, Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Κιλτίδης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Ε.
Μπασιάκος, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παππάς, Ε. Πολύζος, Θ.
Σκρέκας, Κ. Τασούλας, Ι. Τζαµτζής, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.
Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης, Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3439.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. (Επερωτώντες τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ. 1115.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση
και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 837, τόµ.
Γ΄, 1970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την Τουριστική και Πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλί-
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δης, Σ. Σπύρου, Α. Φλωρίνης, Α. Αγγελής, Μ. Βαρβιτσιώτης, Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Κιλτίδης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Ε.
Μπασιάκος, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παππάς, Ε. Πολύζος, Θ.
Σκρέκας, Κ. Τασούλας, Ι. Τζαµτζής, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.
Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3563.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις
Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5047.

πουλος, Γ. Βλάχος, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ. Καλός, Κ. Καρράς, Α. Κατσιγιάννης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Β. Παππάς, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Σπ.
Ταλιαδούρος, Π. Τατούλης, Β. Τσίπρας, Μ. Χαλκίδης). τόµ.
Α΄, σ. 216.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Α. Παυλίδης, Σ. Σπύρου, Α. Φλωρίνης, Α. Αγγελής, Μ. Βαρβιτσιώτης, Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Κιλτίδης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Ε.
Μπασιάκος, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παππάς, Ε. Πολύζος, Θ.
Σκρέκας, Κ. Τασούλας, Ι. Τζαµτζής, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.
Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης, Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. (Επερωτώντες Βουλευτές:
τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ.
1115.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική
Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ.
672, 708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάθεση από τις
Τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ.
1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των επιτοκίων προς τις τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3738.
Συζήτηση δύο επερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 4030.

ΤΟΥΡΚΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο
Αιγαίο από τους Τούρκους, τις αντιδράσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την Τουρκική πλευρά να τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας Οδού µέχρι την Κωνσταντινούπολη. τόµ.
Θ΄, σ. 1236.
ΤΡΑΜ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Π.
Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Ν. Κακλαµάνης, Ν. Γκελεστάθης, Σ. Χατζηγάκης, Γ. Ορφανός,
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Σ.Δαϊλάκης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελό-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πώληση της ψιλής
κυριότητας της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή µονάδα του ΑΣΤΕΡΑ στην Εθνική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4791.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑ΄Ι΄ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες 2004 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 97.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική
Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ.
672, 708.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ΄, σ. 4880.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή των τροµοκρατικών βοµβιστι-
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κών επιθέσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την κράτηση και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης από τις αµερικανικές αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3485.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 3615, τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά µε
την δυνατότητα των µελών της αρχής προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα να ασκούν καθήκοντα µέλους
διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε την νοµοθεσία περί αλλοδαπών. τόµ. Α΄,
σ. 87.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «για τα
κυνηγετικά όπλα». τόµ. Η΄, σ. 46.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ασφαλιστικές εισφορές για τους Αλλοδαπούς». τόµ. Η΄, σ. 46.
Συζήτηση της υπ΄ αριθµόν 1631/199 τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ.Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες
Κοινωνικού Χαρακτήρα» σχετικά µε τη λήξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ.
485.
Συζήτηση της υπ΄ αριθµ. 1626/196 τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μερική απασχόληση και υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα σχετικά µε τους σχολικούς φύλακες». τόµ.
Η΄, σ. 502.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό
20 σχετικά µε την «πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης» στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 641.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1639 και ειδικό
21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛΑΣ αστυνοµικών
που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και
πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών
προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 642.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1640 και ειδικό
22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 645.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1643 και ειδικό

23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 647.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1683/135/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την υποχρεωτική µετάταξη υπαλλήλων του ΕΟΤ. τόµ. Θ΄, σ. 1331.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1333.
Συζήτηση της υπ΄αριθµ. 1682/134 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» σχετικά µε α) έκδοση διοικητικών προστίµων που προβλέπονται
από το άρθρο 17 β) την ανάρτηση ειδικού σήµατος από
τους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας γ)την παράταση
συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δ) Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια ε) τη µείωση συντελεστών τέλους ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών. τόµ. Θ΄,
σ. 1336.
Συζήτηση των υπ΄αριθµ. 1678/130 και 1679/131 τροπολογιών του σχεδίου νοµου του Υπ. Ανάπτυξης «Τροποποίηση του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1341.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους διατροφικούς κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 22 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ε΄, σ. 3498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της χώρας µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5043.
ΤΥΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4334, τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για συνεργασία
στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 975.
ΤΥΠΟΣ (Ηµερήσιος-Περιοδικός-Επαρχιακός-Ξένος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση του Τύπου στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4293.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
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την αποµάκρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά
στην πόλη της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής στη χώρα µας, για αλόγιστη χρήση φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για τον θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Γιαννόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Π. Μελάς, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Γιακουµάτος, Π. Μαντούβαλος, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Π.Τατούλης, Κ.Κιλτίδης,
Ν.Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επιλογή νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2464, 2465.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε θέµατα Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Ι.
Στεργίου, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Φ.
Κουβέλης και ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
θωράκισης της χώρας µας κατά του SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5006.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
θωράκισης της χώρας µας κατά του SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4660.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.. (Επερωτώντες Βουλευ-

τές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος, Π. Μπούρας, Π. Αδρακτάς, Σ. Σπύρου, Κ. Κιλτίδης, Θ.
Ανδρεουλάκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Γ. Καρασµάνης, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄,
σ. 244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του τουρισµού
σε κτίριο που θα πληρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
Η Βουλή εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυµάτων για το πολύνεκρο δυστύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ». τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3880.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενιαίου
διαχειριστικού φορέα υδάτινων πόρων στη Δυτική Λοκρίδα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών της Κρύας, απ΄όπου υδρεύεται η πόλη των
Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1148.
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης
Δεκεµβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτοµένων αποθεµάτων και άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων υδρόβιων ζώων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 44, 484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των
δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα. τόµ. Δ΄, σ. 3297.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αλλαγή του Κανονισµού, που αφορά τις
διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1188.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 131, 158, 267, 329, 484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3961.

παραγωγής στη χώρα µας, για αλόγιστη χρήση φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση των αρχών
της Εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18,
496, 525.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας. τόµ. Α΄, σ. 787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Εποικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετακινήσεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδρηροδρόµων Ελλάδος. τόµ. Γ΄, σ. 2305.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους
αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 93.
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 891, 916, 1008, 1115.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών
του Υπουργείου Γεωργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Ν. Κατσαρός, Ν. Λέγκας, Θ. Σκρέκας, Σ. Ταλιαδούρος, Ε. Χαϊτίδης).
τόµ. Η΄, σ. 71.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού
Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 11.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για τον θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής στη χώρα µας, για αλόγιστη χρήση φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3961.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 952.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 255, τόµ. Β΄, 1251, 1301.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
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 της αποτροπής της φοροδιαφυγής
αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
(Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χωριστή φορολόγηση των συζύγων. τόµ.
Β΄, σ. 1222.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύµβασης
της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, 3884.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χωριστή φορολόγηση των συζύγων. τόµ.
Β΄, σ. 1222.
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 1254.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του συνόλου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας προς τους αγρότες
του ειδικού καθεστώτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4827.
ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των
αρδευτικών έργων του Φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ.
1787.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών κατασκευής του φράγµατος
Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1181.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη µεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στη Μαλακάσα.
τόµ. Ε΄, σ. 3414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη σύσταση του Σώµατος Εξωτερικών
Φρουρών των σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 11,
581, 609, 641, 656.
Συζήτηση της υπ΄ αριθµ. 1626/196 τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα σχετικά µε τους σχολικούς φύλακες». τόµ.
Η΄, σ. 502.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό
20 σχετικά µε την «πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης» στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 641.
ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ (βλ. ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 66, 231, 272, 342,
367, 436.
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Διεθνούς Συν-

θήκης σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους και τη διατροφή για τη γεωργία». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4708.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη χαλαζόπτωση, παραγωγών της περιοχής
Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από την χαλαζόπτωση αγρότες της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 5004.
ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η
συρµατουργεία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εκτέλεση παρανόµων οικοδοµικών εργασιών στην πλατεία της Γέφυρας Χαλκίδας, την ανοχή των τοπικών αρχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1793.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο των µεταλλείων στην περιοχή
Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής, την απόλυση των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εκταµίευση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεων στο Νοµό Χαλκιδικής. (Επερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας:
Α.Φλωρίνης). τόµ. Ε΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τα έργα που εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τον Ιούνιο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση Κέντρου Υγείας στην
Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4496.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των
µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272.
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής
Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των σφαγείων
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στα Χανιά. τόµ. Ε΄, σ. 3957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5270.

νών. τόµ. Β΄, σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απώλεια των χρηµάτων των µικροεπενδυτών στο Χρηµατιστήριο, τις ευθύνες
της Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4291.

ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για
ενδεχόµενη απειλή ραδιοβιοχηµικού πολέµου. τόµ. Ε΄, σ.
3876.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγελµατιών
και Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» Καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». Επερωτώντες
Βουλευτές: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α.
Κατσιγιάννης, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος και Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Β΄, σ. 858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να
µη γίνουν τα ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω
αδυναµίας χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις διαδικασίες που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επέκταση και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού Ποταµού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ.
Ε΄, σ. 3963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην
Πίνδο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων συγχρηµατοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος
της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4495.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Ορφανός,
Μ. Σαλµάς, Π. Τατούλης, Θ. Βασιλείου, Κ. Καραµπίνας, Ι.
Χωµατάς, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η΄, σ. 299.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Ρότερνταµ περί διαδικασίας συναίνεσης
µετά από ενηµέρωση για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εµπόριο».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 205, 436.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4063.
ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τα χρέη των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α΄, σ. 544.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου από τους τόκους του δανείου του περασµένου Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χρεών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε΄, σ. 3484.
Συζήτηση δύο επερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 4030.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
τροποποίησης χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας» σύµφωνα µε
τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 108 παράγραφος 7 της Βουλής. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
4574.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 4016.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθη-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3413.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
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ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η
συρµατουργεία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου και του χώρου που
την περιβάλλει για τη δηµιουργία πάρκου αναψυχής κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την παραχώρηση του Άλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για
τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4451.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επέµβαση της Αστυνοµίας στη
συγκέντρωση των κατοίκων των περιοχών Καπανδριτίου
και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5048.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λυµάτων στο κέντρο επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισµού στην Ψυτάλλεια λόγω κατάρρευσης
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4748.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
το νέο χωροταξικό περιφερειακό σχεδιασµό, την απουσία
του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2677.

Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 4.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά και Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 670.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1677, 1679.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Αντιπολίτευσης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 2012.
Ονοµαστική ψηφοφορία Βουλευτών της Αντιπολίτευσης
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 2013.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας
(C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2204.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι. Βαθειά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Βαρίνου, Α. Κατσιγιάννη, Θ. Κοντού, Ν. Νικολόπουλου και Ι. Τζαµτζή. τόµ.
Γ΄, σ. 2385.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ.
2834, 2848.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δήµοκρατίας και ψηφοφορία ως προς τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. (Ψηφοφορία). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4557.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5217.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Μητρώα Μελετητών,
ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5218.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:
«Περί ευθύνης Υπουργών». (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 5387.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί
ευθύνης Υπουργών». (Ψηφοφορία). τόµ. Ζ΄, σ. 53885391.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα»
σχετικά µε την διαφάνεια των χρηµατιστηριακών συναλλαγών των πολιτικών προσώπων. (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ.
507.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 521.
Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 522.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψήφιση των τροπολογιών 1648 και 1662
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία 2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων
του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 878, 892.
Συζήτηση επί της ενστάσεως του κ. Κολοζώφ και ψηφοφορία της τροπολογίας 1662 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ. ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 880.

Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη, την παρέµβαση του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3415.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1524.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1798, 1807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2707.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3498, 3508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4198, 4203, 4212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4303, 4304.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4797-4799, 4809-4810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 55, 66, 100, 110, 111.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 604.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 132, 134, 148, 158, 159-161, 165, 166, 170,
175, 176, 180, 267, 269, 278, 283, 329, 340, 342, 352,
363, 364.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 245, 255-256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2269,
2270.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προαγωγές και τις µετακινήσεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος. τόµ. Γ΄, σ. 2306.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2450.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3419, 3427, 3428.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528, 4529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 793-794, 823,
860, 887.
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Γ΄, σ. 2407.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4800, 4811.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1201-1203.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5061.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 356.
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ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ. Α΄, σ. 52.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
441-443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 812, 813, 814, τόµ. Β΄, σ. 925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1140-1142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συνήγορος του Πολίτη». τόµ. Γ΄, σ. 1758, 1773.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 1831-1832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι. τόµ. Γ΄, σ. 2071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2123-2124.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2483, 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2767, 2768, 2769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2936, 2937.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3460, 3461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4081.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4155-4156.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επι-

τάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4763, 4764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5028.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5078-5079.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5374, 5375.
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 986-987, 1026, 1044.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 97, 98.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας στην 8η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε της Βενετίας. τόµ. Α΄, σ. 539.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 863-866, 868, 873, 874, 875,
876, 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των κονδυλίων της Ολυµπιάδας 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1218, 1219, 1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1234,
1235, 1236.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2451, 2456, 2457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην αρχαία οδό Παναθηναίων.
τόµ. Ε΄, σ. 3493, 3495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Μουσείου Αχελώου στο Νοµό Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3562, 3563.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4846, 4847, 4848,
4849, 4850, 4851.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Οµιλία του επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ.
301, 302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 302, 306-307, 309, 310.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 383-386, 387, 391, 392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 836, 840, 842.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 965, 966, 971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1274, 1275, 1276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1410-1412.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαίσιου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2690, 2692, 2699, 2701.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3067, 3078, 3088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 31823184, 3190-3191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3253-3254,
3256, 3260-3261.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής
για τη µη αρµοδιότητα του Υφυπουργού Ανάπτυξης να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση σε επερώτηση σχετικά µε τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3398, 3399.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επιχορηγήσεων στο
Νοµό Χαλκιδικής. Μη κατάθεση εγγράφων µε αριθµό πρωτοκόλλου ερώτησης και ΑΚΕ 5013/853/22-1-2003. τόµ.
Ε΄, σ. 3787, 3788.
Οµιλία του επί διαδικαστικού επερώτησης Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική

της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3789.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3824-3825, 3830-3831.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 40424043, 4049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4264,. 4265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4591-4593, 4594.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4637-4638, 4646, 4647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5189, 5216.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5330-5331, 5336.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5445, 5446, 5447.
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1456.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1519, 1520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2810, 2811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του
Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3571, 3579.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3755-3756.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4774.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5421, 5422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 392.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4189-4190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 231, 233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 272, 283, 286, 343.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 367, 369, 370, 375, 382.
ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 1742.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 58, 59, 103.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
έργων του Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1088.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1200-1201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1460, 1461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 784-786, 808809, 816-818, 848-850, 876, 880.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1240-1241, 1261.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 329, 337, 339, 341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης, ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα επιβατικά πλοία οι συνταξιούχοι
ναυτικοί. τόµ. Α΄, σ. 610, 611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης
των νησιών των Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 612, 613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των δροµολογίων της πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου
Νικολάου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 613, 614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 735-737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων-Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ.
947, 948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νήσου Θάσου µε την ηπειρωτική χώρα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1549-1551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού στα πλοία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 29892992, 2998, 2999.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αποσύρει το νοµοσχέδιο για τη «Ναυτική Εκπαίδευση, κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4700,,
4714, 4715, 4724, 4725, 4727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5047,
5048.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 663, 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 677, 678, 684, 697, τόµ. Θ΄, σ.
717.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 355, 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2116-2117, 2118, 2120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3272.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 4014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 25.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παρασηµοφόρηση αξιωµατικών που συµµετείχαν στο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου
1974, που ανέτρεψε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προµήθεια ανταλλακτικών
ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ.. τόµ. Β΄, σ. 1048, 1049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων του αεροπορικού δυστυχήµατος που
συνέβη πριν δυόµιση χρόνια στην Αντίκυρα Βοιωτίας. τόµ.
Β΄, σ. 1245, 1246.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2109-2112, 2117, 2120-2122, 2124, 2125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2336, 2337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου, αναφερόµενα στην κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2436, 2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αγορά
ραδιενεργών όπλων από τις Ένοπλες Δυνάµεις, τα µέτρα
προφύλαξης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2677, 2678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρησιµοποίηση της Βάσης
της Σούδας ενόψει του σχεδιαζόµενου πολέµου κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2845, 2846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄,
σ. 2846, 2847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565, 3566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για ενδεχόµενη απειλή ραδιοβιοχηµικού πολέµου. τόµ. Ε΄, σ. 3876, 3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3999, 4001, 4003, 4004, 4005,
4011-4013, 4015-4016.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να αναπροσαρµόσει το ποσοστό υγρασίας
του επιλέξιµου βαµβακιού στο 17% κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 98, 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης προβληµάτων των βαµβακοκαλλιεργητών
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 208, 209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµιουργία
απεντοµωτηρίων από ιδιώτες συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 397, 398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 637, 638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. τόµ.
Α΄, σ. 647, 648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας. τόµ. Α΄, σ. 648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού στον Οργανισµό πληρωµών
και ελέγχου κοινοτικών επιδοτήσεων προσανατολισµού και
εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). τόµ. Β΄, σ. 855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστε-
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ρήσεις στην καταβολή των πιστώσεων του προγράµµατος
Βιολογικής Καλλιέργειας. τόµ. Β΄, σ. 856, 857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωικής παραγωγής στη χώρα µας,
για αλόγιστη χρήση φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935, 936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράδοση του βαµβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 949, 950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό µη επιλέξιµων εκτάσεων για την καλλιέργεια βάµβακος. τόµ. Β΄, σ. 950, 951.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή σαράντα δραχµών στους βαµβακοκαλλιεργητές από την εκκοκκιστική περίοδο 2001-2002. τόµ. Β΄, σ. 1004, 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και Τοπείρου του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία, αγροτών
της περιοχής κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1789, 1790.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1800-1802, 1809, 1811, 1812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη της εκκοκκιστικής περιόδου για το βαµβάκι κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι. τόµ. Γ΄, σ. 2058, 2059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους αγρότες του Νοµού Πέλλας, για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον
περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων για τα έτη 2001-2002 στους αγρότες και
κτηνοτρόφους της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ.
Γ΄, σ. 2342, 2343.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την
αποζηµίωση των αγροτών από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου, για τη συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων κατοίκων του Νοµού Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2870, 2871, 2872, 2879,
2880, 2881, 2882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εξόδων διαχείρισης από τους δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 3016, 3017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών
πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄ σ. 3018,, σ. 3019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικιλιών καπνού στο Νοµό Θεσσα-

λονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3017, 3018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πληµµύρες αγροτών στην περιοχή
Πολυκάστρου του Νοµού Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3148, 3149, 3151, 3152, 3159-3160, 3161-3162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ.
3559, 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος στα
εκκοκκιστήρια του Νοµού Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3960, 3961.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3979-3981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του
Μαρτίου του 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4659, 4660.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄, σ. 5133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις σκληρού σιταριού σε
περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5278, 5279.
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1471.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4574, 4596.
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 163, 178, 180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2816, 2817, 2831.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ. 5381.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 930931, 936, 951, 956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 979-980, 1018-1019, 1027, 1036.
ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 794-796. τόµ. Β΄, σ. 917, 929, 1008.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από το Βουλευτικό αξίωµα.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4237.
Β
ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
684, 685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1621-1622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3071.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3309.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3852-3853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4190.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5376, 5377.
ΒΑ΄Ι΄ΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1500.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολι-

τισµού: «Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2453.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3748-3749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4066-4067, 4089, 4118-4119,
4122, 4128, 4129, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4170.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2262, 2287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή
νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 16, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ. Α΄, σ. 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 273, 274, 284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 299, 301, 302.
Οµιλία του επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ.
301, 302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων
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του». τόµ. Β΄, σ. 1018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προµήθεια ανταλλακτικών
ελικοπτέρων και αεροσκαφών από την Αµερική, την πιστοποίηση καταλληλότητάς των κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1127,
1165, 1166.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2231, 2232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2417, 2418.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2666, 2668, 2669.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3322.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συνεδρίασης της Ολοµέλειας και των Επιτροπών. τόµ.
Ε΄, σ. 4058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4084.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5418, 5419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1022.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1248, 1251, 1252, 1253.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1266, 1267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρι-

σµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1987.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2983,
2984, 2995.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2998.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3754-3755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4711,
4723, 4724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 669, 670, 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1088-1089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1117, 1127-1128.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε
την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2780.
ΒΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 331, 332, 340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης, ώστε να συµπεριληφθούν στις εκπτώσεις των εισιτηρίων στα επιβατικά πλοία οι συνταξιούχοι ναυτικοί. τόµ. Α΄, σ. 611.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2231.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2986,
2996.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3315-3316, 3322, 3323.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4702,
4703, 4721.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 562, 563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 30.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1475-1477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2755, 2769-2772, 2805-2807, 2811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3257-3258,
3261-3263.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3611-3615, 3620-3621, 3622, 3623, 3624.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στην Γερµανία. τόµ. Ζ΄,
σ. 4829-4831, 4832.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4838, 4841.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 220, 221. 223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία. τόµ. Α΄, σ. 546, 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
677, 683, 684, 688-691, 696, 697, 698, 699, 706-708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων στη χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1241, 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1466-1470.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο συζήτησης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών αυτών. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2247,
2258, 2259, 2264-2268, 2281, 2282, 2283, 2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προαγωγές και τις µετακινήσεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος. τόµ. Γ΄, σ. 2306, 2307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2379, 2380, 2390, 2392-2394, 2402.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
για τους αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 796-797, 800801, 802, 810-811, 812-813, 867, 868, 889, 894.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις
θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 914.
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 949-950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1016, 1027-1028, 1036-1037, 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1091-1092,
1185-1186.
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
444-445.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάδειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 672-674, 703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1387-1389.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
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Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3331, 3337.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3364.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3914.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4553.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 802-804, 812,
829, 834, 864, 871, 874, 875, 877, 878, 880, 891.
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Ευάγγελου
Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 837.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 220.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 862.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3678.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3821-3822, 3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4128, 4129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέ-

ντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826, 4827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5207, 5208, 5209.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για την προµήθεια ειδικών κυλικείων από το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού Μονάδων Στρατού της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1006, 1007.
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 548-550,
569.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2229.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1517.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4556, 4557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 793, 855.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και
τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες. τόµ.
Α΄, σ. 583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη σύσταση τµήµατος συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2786.
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Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
βελτίωσης και είσπραξης των Τελών Χρήσης Μηχανηµάτων
Έργων. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας µε
την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4206.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1612, 1613.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3272-3273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση

θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
τραγικό ατύχηµα µε τον πνιγµό µικρού κοριτσιού σε αφύλακτο αγωγό που φέρνει νερό από το Μόρνο στο Δήµο Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 227.
Γ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή σαράντα δραχµών στους βαµβακοκαλλιεργητές από την εκκοκκιστική περίοδο 2001-2002. τόµ. Β΄, σ. 1004.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 1824,
1833.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων κατοίκων του Νοµού Λαρίσης από τις πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Γ΄, σ. 2366.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) τόµ. Δ΄, σ. 2912.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποτροπή υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ.
Ε΄, σ. 3411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ.
Ζ΄, σ. 5006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 16-17, 34, 3941, 45, 46, 48.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Δηµόσιας Τάξης που
αφορά τα κυνηγετικά όπλα. τόµ. Η΄, σ. 46.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 554, 555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 805 , τόµ. Β΄, σ. 909.
Οµιλία το στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµά-
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των Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1146,
1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1775-1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1952-1954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2387, 2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3265-3266.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3448, 3449.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3906.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συνεδρίασης της Ολοµέλειας και των Επιτροπών. τόµ.
Ε΄, σ. 4058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4071-4072.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4472-4473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4583-4585.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
κλείσιµο των µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5273.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για

την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5414, 5415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 21-22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 132.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 407.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 529.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 592, 643.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1039, 1041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1090-1091,
1184-1185.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διαταξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4204.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 383.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη του Νοµού Αργολίδος από τη χρήση πόρων του Β΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 265, 266.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006, 1007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2003-2006.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2721, 2722-2724, 2731, 2732, 2734, 2735.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή γηπέδου γκόλφ στη περιοχή Απηγανιά του Δήµου Μακρύ Γιαλού Νοµού Λασιθίου. τόµ.
Δ΄, σ. 2741.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση Σχολής
Τουριστικών Επαγγελµάτων στο Ναύπλιο. τόµ. Δ΄, σ.
2743, 2744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία συνεδριακού κέντρου στους χώρους του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. τόµ. Δ΄, σ. 2964, 2965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των υπηρεσιών του τουρισµού σε κτίριο που θα πληρεί τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στον τουρισµό κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3564, 3565.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4334,
4335, 4336, 4337, 4343-4344, 4345-4346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραλίων του Νοµού Λάρισας. τόµ.
Ζ΄, σ. 5005, 5006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή µαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το Καζίνο
Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1119-1122, 1129-1130, 1131-1132.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 244, 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 400-402, 409-410.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1192-1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1559, 1560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήρωση
των σπιτιών που κατασκευάζονται για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Δ΄, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3898-3899.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5057.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5199.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση της παραγωγής και της χρήσης αµιάντου στη χώρα
µας. τόµ. Α΄, σ. 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 345.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αλλάξει η διαδικασία αναγνώρισης
πτυχίων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Α΄, σ. 785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση επιβίβασης σε αγροτικά αυτοκίνητα πέραν των δύο
ατόµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1598-1600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1778, 1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας του δικαιώµατος ενστάσεως-προσφύγων για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3057-3059, 3092.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3310.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38433845.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 904.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 3383.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
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των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1596.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά του Ιράκ.
τόµ. Δ΄, σ. 3123-3125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
Ελλήνων διπλωµατών σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
στην Αβάνα της Κούβας στην αµερικανική αποστολή, τις
καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4292, 4293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης
στο Ιράκ στα πλαίσια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1007-1008.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για τον θυρεοειδή
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2309-2310,
2323, 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2777.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1020, 1038-1039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
οικονοµικών αιτηµάτων των πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1315.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ο θάνατός
του. τόµ. Θ΄, σ. 837.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΜΟΣΧΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3897.
ΓΚΑΛΗΠ ΓΚΑΛΗΠ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1556.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης
των νησιών των Βορείων Σποράδων µε το Βόλο κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 612.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 993.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η συρµατουργία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1095, 1104, τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να µη γίνουν τα
ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω αδυναµίας
χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1195, 1210, 1211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1258-1261, 1277, 1278, 1299, 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1380-1382.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγµα για τη διαδικασία απαγόρευσης απόπλου των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2252,
2283, 2284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας.
τόµ. Γ΄, σ. 2305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2594, 2595, 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2804.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2893, 2894, 2903, 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του Έβρου, την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2973, 2974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3061-3063, 3082, 3093.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3750-3751.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3826-3827.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού στο πέταλο του Μαλιακού
Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 47044707, 4720, 4726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση στις Βόρειες Σποράδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5173, 5174, 5175,
5176.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001. τόµ. Ζ΄, σ.
5450-5453, 5484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 212.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της
Σουηδίας για τη συµµετοχή του σουηδικού στρατιωτικού ή
πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Επιχειρήσεων
Υποστήριξης
της
Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Η΄, σ. 659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Η΄, σ. 659.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 666, 680, 681, 682, 690-692, 698,
τόµ. Θ΄, σ. 714, 718, 722, 725, 728, 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1071-1072,
1096-1097, 1174, 1175, 1187-1188, 1200-1201, 1210,
1211, 1322, 1323.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1334, 1336.

Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1337.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων σχολείων του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Α΄, σ. 241, 242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στην κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 327, 328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλούς στέγασης του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Γιαννιτσών. τόµ. Α΄,
σ. 821, 822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1054, 1055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παρατυπίες στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών καθηγητών µουσικής. τόµ. Γ΄, σ. 2100, 2101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462, 2463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη δυσλειτουργία του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Δ΄, σ. 2842, 2843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων υπαλλήλων στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ.
2844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε΄, σ. 3496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται
στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ.
Ε΄, σ. 3558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ.
3743,3744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062, 4063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106, 4107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4294, 4295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
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των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5105, 5106.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 312, 313, 314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1146-1147.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1130,
1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2780, 2832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2916-2919, 2938,
2947.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5353-5355.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. τόµ.
Α΄, σ. 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2139-2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2833.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1253.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών πορτοκαλιών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Δ΄, σ. 3019.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3313.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 531, 532.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 861, 873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1499.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4837.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 503, 504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 558.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παρασηµοφόρηση αξιωµατικών που συµµετείχαν στο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου
1974, που ανέτρεψε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγή του Κανονισµού, που αφορά τις διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχής
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1189.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη χωριστή φορολόγηση των συζύγων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1222.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2115-2116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2194, 2195.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίη-
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ση του πορίσµατος της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής
για τα ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2302.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Γ΄, σ. 2467.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2710.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
των Αποδήµων Ελλήνων στις Εθνικές εκλογές. τόµ. Δ΄, σ.
2860.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της µονάδας του Οργανισµού κατά των ναρκωτικών στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Δ΄, σ. 3299.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3446.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τη φαλαινοθηρία.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
χώρα µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5044.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στον Υµηττό κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5319.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Η΄, σ. 659.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 668, 692, τόµ. Θ΄, σ. 715, 719,
724, 731.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2745, 2746, 2828, 2830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού συγκροτήµατος για τη Μάχη της Κρήτης
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5045.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».

τόµ. Α΄, σ. 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
696, 697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2813.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5022.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1085-1087,
1182, 1193, 1194, 1209-1210.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 623, 624, 637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2287.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3321.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3611, 3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1089-1090.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1118, 1128.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1254.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3466.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 500.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2622.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1067-1068,
1098-1099, 1171-1172, 1188-1189, 1197-1198, 1321.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1339.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3267-3268.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4895.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους Οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5481.
ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 626, 627, 628, 629, 630,
640, 641, 642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1625, 16261629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πορτοκαλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών του Νοµού Λακωνίας.

τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Άρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2431,
2432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ΄, σ.
2888, 2889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
νοµοθετικής ρύθµισης που να περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3307-3309, 3314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας των σφαγείων στα Χανιά. τόµ. Ε΄, σ. 3957,
3958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού στη
Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ε΄, σ. 3963.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3970-3973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4185, 4190, 4195-4198, 4213-4215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621, 4622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τη φαλαινοθηρία.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4622, 4623.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4802-4805, 4807,
4811, 4812, 4813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
χώρα µας για άρση των επιφυλάξεων στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. τόµ. Ζ΄, σ. 5043,
5044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση
του δασικού χαρακτήρα του κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 77-80, 86, 88, 89.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της παραγωγής καρπουζιών σε ικανοποιητικές τιµές. τόµ. Η΄, σ. 393, 394.
Ε

136
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συστάσεις
των εµπειρογνωµόνων της «EUROSTAT» για τα ελληνικά
δηµοσιονοµικά µεγέθη. τόµ. Α΄, σ. 369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου από τους τόκους του δανείου του περασµένου Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έλλειµµα
στον προϋπολογισµό του 2003 και τη µαταίωση των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 2969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της ψιλής κυριότητας της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή µονάδα του ΑΣΤΕΡΑ στην Εθνική Τράπεζα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4792.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5375, 5376.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Τµήµατος Τεχνολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής παραγωγής, του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά. τόµ. Α΄, σ. 101, 102.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 108, 109, 110, 113, 114,
119, 120, 121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο κανονισµό λειτουργίας των σχολείων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 238, 239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αλλάξει η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Α΄, σ. 785, 786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας. τόµ. Α΄, σ. 787, 788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
προσεισµικών ελέγχων στα σχολικά κτίρια. τόµ. Α΄, σ. 789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων Ιατρικών Σπουδών του Εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976, 977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216, 1217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1496, 1497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτιριακού προβλήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπι-

στηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών και
Τοξικολογικών Εξετάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4381, 4402-4405, 4411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση καταλογισµού ευθυνών στη Διευθύντρια του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ζ΄, σ. 5474, 5475.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 303-306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά του πολυτονικού συστήµατος. τόµ. Θ΄, σ. 1235, 1236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
οικονοµικών αιτηµάτων των πανεπιστηµιακών κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 1314, 1315, 1317, 1318.
Ζ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 524, 525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων από τον πρόσφατο σεισµό στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 1217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1595.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας από τις
πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ. 2971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους κληρικούς. τόµ.
Δ΄, σ. 3140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3295.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3338-3339.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 524, 525.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου µε τις αρµοδιότητες των φορέων,
για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 100, 101.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αφαίρεση
των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. Α΄, σ. 207,
208.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Δηµόσιας Επιχείρησης στον Υµηττό, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 541543.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978, 979.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο χωροταξικό περιφερειακό Σχεδιασµό, την απουσία του Νοµού
Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 979, 980.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να ανακληθεί η απόφαση αποχαρακτηρισµού έκτασης στη Χαλκίδα, όπου βρίσκεται η συρµατουργία «ΔΑΡΙΓΚ» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1049, 1050.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απορρίψει το αίτηµα για αποχαρακτηρισµό των χώρων του θερινού κινηµατογράφου «Μποµπονιέρα» στην Κηφισιά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1050, 1051.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες. τόµ. Β΄, σ.
1240, 1241.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα Άνω Λιόσια, την ίδρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2239, 2240.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2241, 2242.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο
Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242, 2243.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2465, 2466.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Γ΄, σ. 2466, 2467.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου στην Πάτρα. τόµ. Δ΄, σ. 2863.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συ-

µπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3082.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο καθορίζονται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο Νοµό Αργολίδας κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 3170, 3171.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου και του χώρου που την περιβάλλει, για τη δηµιουργία πάρκου αναψυχής κ.λ. τόµ. Δ΄,
σ. 3172, 3173.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 31783182, 3188-3190, 3191.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του δέλτα των
ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα. τόµ. Δ΄,
σ. 3297, 3298.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης. τόµ. Ε΄, σ. 3742, 3743.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα αιωρούµενα σωµατίδια
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3992, 3993.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243, 4244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4296,
4297.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη κατολίσθηση στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4450, 4451.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην
Αττική, τις αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4631, 4632.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
φορέων διαχείρισης και προστασίας προστατευόµενων περιβαλλοντικά περιοχών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5002, 5003, 5004.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 656, 657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1377-1380.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4468-4470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
του Σώµατος Εξωτερικών Φρουρών των σωφρονιστικών
καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ. 5380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
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και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 402,
422, 451-453, 473.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 503.
Θ
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των σωµατείων των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. τόµ. Α΄, σ. 239, 240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε αναπηρίες στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α΄, σ. 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας και ειδικών τµηµάτων για την οδοντιατρική περίθαλψη των ατόµων µε νοητική στέρηση. τόµ. Α΄,
σ. 543, 544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την πρόσφατη χαλαζόπτωση,
παραγωγών της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1185, 1186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγή του Κανονισµού, που αφορά τις διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχής
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύµατος προσφύγων από το Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3601, 3602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα».
τόµ. Ε΄, σ. 3602, 3603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των παιδικών κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2131, 21492152, 2153, 2159, 2161, 2162, 2164.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην περιοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 651, 652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια
που πλήττει την αγορά. τόµ. Β΄, σ. 1182, 1183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1820, 1821.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για
τη θεσµική ολοκλήρωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Δ΄, σ. 2913, 2914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ.
3383, 3384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης του Ελληνι-

κού Πετρελαίου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3388, 3389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3509, 3511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων τιµών και εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3959-3960.
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1944.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3911.
Οµιλία της στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5404.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία πατατοπαραγωγών του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ. 3137.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1414.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή των Δήµων
Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε το νοµό. τόµ. Α΄, σ. 5277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
προαγωγές των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ. Α΄,
σ. 71, 72, 79.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
430-431.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 900, 901, 909, 910, 921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1128,
1129, 1156, 1157, 1163, 1230, 1231, 1232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1776, 1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1954, 1955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1997, 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2758, 2759, 2829, 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2925, 2934,
2936, 2953, 2954.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4760, 4761, 4768, 4769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5019.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 457.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 487, 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 613, 641, 643,
646.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και

ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ.
Η΄, σ. 641.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 643.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Η΄,
σ. 646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 716, 723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 884.
Κ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόρριψη της συζήτησης εµπρόθεσµης τροπολογίας της
Ν.Δ., στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του
Υπουργικού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
27, 28.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 348-349.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
437-440.
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 615.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1347, 1348.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών αυτών. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2440.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2667-2668, 2669.
Οµιλία του στην απόφαση του Προέδρου της Βουλής:
«Για τη µίσθωση αυτοκινήτων για τους Βουλευτές». τόµ. Δ΄,
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σ. 2693.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αναδιατύπωση του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4245.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4667, 4668.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον ιδιαίτερο χρόνο που πρέπει να δοθεί στους εισηγητές, για τις
τροπολογίες που περιέχουν πολλές διατάξεις. τόµ. Ζ΄, σ.
4880.
Οµιλία του επί της Πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5422-5425.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5440, 5443, 5444,
5446, 5447.
Οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 396.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 837.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α΄282) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 882-883.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 216, 217, 218, 227.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 253, 255,
258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1534, 1535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2146-2148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2319-2321,
2329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χρεών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε΄, σ. 3484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση ενδεχόµενου κύ-

µατος προσφύγων από το Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3903.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5076-5078, 5084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 113, 128-130,
139, 160, 163, 164, 204, 213, 216, 217, 221, 226, 227,
228.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας.
τόµ. Α΄, σ. 790.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1384-1387.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2108-2109, 2120.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή µεταφορά των µικρών
παιδιών στα αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4628, 4629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5148, 5293,
5299.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 457,
475, 476.
Οµιλία της επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 925926, 939, 946-947, 955, 957-958.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2832.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

141
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 203, 204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή
σκυροδέµατος, τσιµέντου και αντιολισθητικών υλικών. τόµ.
Α΄, σ. 210, 211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
σύγχρονων προδιαγραφών για την κατασκευή παιδικών
παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934, 935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX
HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2337, 2338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τις ανάγκες των νησιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3399-3403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των µεταλλείων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής,
την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3560,
3561, 3562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην ΄Ανδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242, 4243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
του Τύπου στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4293, 4294.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4304-4307, 4311,
4313, 4314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στύλων εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς Συνεταιρισµούς του Νοµού
Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326, 4327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και
τον Υµηττό, την επέµβαση των αστυνοµικών δυνάµεων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327, 4328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
και τοποθέτηση Διευθυντή στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ. 171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 285, 292, 293, 294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων στην περιοχή της Λάρυµνας
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971, 972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκο Στρατωνίου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1065, 1066.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
ατυχήµατα στα µεταλλεία της ΄Αµφισσας και της Λάρκο,
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1233, 1234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στα µεταλλεία της επιχείρησης «Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης» στη Φωκίδα, τον καταλογισµό των
ευθυνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1318, 1319.

Οµιλία του στην υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Τροποποίηση
του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις»,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις επιχορηγήσεις των ΒΕΠΕ.
τόµ. Θ΄, σ. 1333, 1335, 1336.
Οµιλία του στην υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις επιχορηγήσεις
των ΒΕΠΕ. τόµ. ΥΘ΄, σ. 1333, 1335, 1336.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Γ΄, σ. 1816.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3499, 3500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 460461.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 672.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενιαίου διαχειριστικού
φορέα υδάτινων πόρων στη Δυτική Λοκρίδα κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 372.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 376-378, 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1445, 1446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2592-2594, 2602.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2681, 2692.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2869, 2878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3397.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4036,
4046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κε-
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φαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4585.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4639.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5387.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2382, 2401, 2409, 2421.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική εκτέλεση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ.
2742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3025, 3039.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 3176,
3187.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 614.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 794-795, 856.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 103, 116, 117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φύλαξη
των σχολείων. τόµ. Α΄, σ. 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».

τόµ. Α΄, σ. 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4384, 4410.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1606, 1630.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2107, 2108, 2119, 2120, 2124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1021.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139
Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 293-295, 302, 303, 304, 308, 309.
Οµιλία της επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ.
303.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο ΄Αµεσης Βοήθειας. τόµ. Α΄, σ. 396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 499, 500.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των πτήσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς την Αυστραλία. τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1122,
1157-1159, 1171, 1229, 1235.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
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του Υπουργείου να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών των ολοήµερων σχολείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1407.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2061.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού στα πλοία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2102.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2114-2115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία». τόµ. Γ΄, σ. 2186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2197.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην εµπλοκή της χώρας µας
στον πόλεµο του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 2625.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αγορά
ραδιενεργών όπλων από τις Ένοπλες Δυνάµεις, τα µέτρα
προφύλαξης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2797, 2798, 2799.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυταρχικής συµπεριφοράς αστυνοµικών οργάνων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2862.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2895, 2904, 2905.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κράτηση
και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο
της Νέας Υόρκης από τις αµερικάνικες αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 3139.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3417, 3418.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3658, 3684, 3685.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4143-4145.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο
΄Αµεσης Βοήθειας, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 5007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή
Οργανισµό
Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
(International Telecommυnications Satelite OrganizationITSO) και της τροποποίησης του άρθρου 23 της Συµφωνίας
Λειτουργίας του Οργανισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου».
τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 50155018, 5135, 5138, 5139, 5148, 5286-5288, 5289.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για τη συµµετοχή
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης. (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συµµετοχή
Αλβανικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 926928, 938-939, 947, 948, 955-956, 957.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4237.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
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1258-1260.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1293-1295.
ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα».
τόµ. Ε΄, σ. 3602.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3609, 3619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4394.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του θεσµού των σχολικών φυλάκων στα δηµοτικά σχολεία.
τόµ. Θ΄, σ. 1147-1148.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 624-626.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 959-962.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ.
Β΄, σ. 1328-1331, 1338, 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1648-1653.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2475, 2476.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2498, 2506, 2509-2512, 2530-2542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2752.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά του Ιράκ».
τόµ. Δ΄, σ. 3117-3120, 3128.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3542.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4534.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα:»Πορεία της οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ.
Ζ΄, σ. 4935-4938, 4940, 4943, 4946, 4947, 4950, 4952,
4956, 4959, 4964, 4965, 4981-4983.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επι-

τροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5361-5364.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 491-494.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1590, 1591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού ΄Αρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της ΄Αρτας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4799, 4810, 4812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 26.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 74, 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 246.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 418.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 622, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1471.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1799, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3085.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3310.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3968, 3978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4207.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 502.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 605.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 187,
188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
για αργόµισθους δηµοσιογράφους που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
433-434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1167.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
από τις τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ.
1225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη θανάτωση ζώων στον Εθνικό Κήπο, τη σύλληψη των
δραστών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ

της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2279,
2280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2399.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του προβλήµατος στην Εθνική Οδό ΜεγαλόποληςΚαλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε αναφορά σε
τηλεοπτική εκποµπή, εύρεσης δηµοσίων εγγράφων, που αφορούν το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης σε κάδους απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3141.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3362, 3363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας στον πόλεµο κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
4116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο από τους Τούρκους, τις
αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5320.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 463.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του

146
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 591, 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά του πολυτονικού συστήµατος. τόµ. Θ΄, σ. 1235.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1246.

σµό των χώρων του θερινού κινηµατογράφου «Μποµπονιέρα» στην Κηφισιά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
των ελέγχων στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες. τόµ.
Δ΄, σ. 3136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 664.

ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 140, 141.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλύτερη φύλαξη και φωτοσήµανση των διαβάσεων του σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου.
τόµ. Α΄, σ. 820.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3607, 3617, 3618.

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 24, 29.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 410-411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµα: «Ολυµπιακοί
Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 868-870.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2271.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2321, 2322.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής
για τη µη αρµοδιότητα του Υφυπουργού Ανάπτυξης να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην επερώτηση σχετικά µε τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3399.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε αναπηρίες στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α΄, σ. 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών κατασκευής του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2278.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή γηπέδου γκόλφ στη περιοχή Απηγανιά του Δήµου Μακρύ Γιαλού Νοµού Λασιθίου. τόµ.
Δ΄, σ. 2741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους κληρικούς. τόµ.
Δ΄, σ. 2970.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 380.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απορρίψει το αίτηµα για αποχαρακτηρι-
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νωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4408, 4413.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4480-4482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5195.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 719, 721.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 861.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Γ΄, σ.
1958.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ. Α΄,
σ. 50, 74, 85, 86, 88.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά
µε τη δυνατότητα των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να ασκούν καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε την νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
τόµ. Α΄, σ. 88.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
435, 436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού

Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 564.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 622, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1167, 1235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1492.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2344,
2354, 2356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2931-2932, 2955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». τόµ. Ε΄, σ. 3745.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3756.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38453846.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 40304031, 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4084, 4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4185, 4211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4680, 4765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5110,
5117.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 31773178, 3188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώ-
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ρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3819-3820, 3828-3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5202, 5203.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2345,
2355.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3821, 3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5325.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1513.
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 334.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ.
Γ΄, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2198, 2199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των κατοίκων του Κερατσινίου και της Νίκαιας. τόµ. Γ΄, σ. 2429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 2626.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2820, 2821, 2832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3073, 3074.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3453,
3470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 932,
933, 951-952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στη χορήγηση αδειών στους µικροεµπόρους των λαϊκών αγορών. τόµ. Θ΄, σ. 1064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1077-1078,
1182-1183.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 19, 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγική αξιοποίηση των µεταλλικών σκωριών στην παραγωγή
σκυροδέµατος, τσιµέντου και αντιολισθητικών υλικών. τόµ.
Α΄, σ. 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14ης
Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 297-299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 346, 355.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
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του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
431, 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 509, 510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1021.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1206-1207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1426, 1445,
1446, 1447, 1509, 1511, 1513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1773, 1774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
παρανόµων οικοδοµικών εργασιών στην πλατεία της Γέφυρας Χαλκίδας, την ανοχή των τοπικών αρχών κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2263,
2264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανασύσταση των λιµενικών ταµείων στην Εύβοια. τόµ. Γ΄, σ.
2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2598, 2604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2761, 2829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2924, 2951-2953,
2955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σύστηµα
ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2981, 2982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την

Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3249, 3250.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3311-3312, 3321.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3665, 3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάλυση
αλλαγής του νόµου περί αναθέσεως Μελετών και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3784.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3865.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4121, 4122, 4126.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4186, 4188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
των χρηµάτων των µικροεπενδυτών στο Χρηµατιστήριο, τις
ευθύνες της Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4291.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4677-4678, 4762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίωξη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5182, 5183.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5383.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.

150
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5412-5414.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους Οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5479,
5480, 5481, 5486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας
Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 123-124, 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 178, 247, 248, 284, 288-289,
353, 354.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 373, 375, 379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 409,
410, 455-456, 457.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας θεσµικού πλαισίου για
την απαγόρευση της αρνητικής διαφήµισης και τον έλεγχο
των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Α΄, σ. 205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 866, 875, 876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των κονδυλίων της Ολυµπιάδας 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1219.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3615-3617, 3622, 3623.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στη Γερµανία. τόµ. Ζ΄, σ.
4831, 4832.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4842, 4843, 4848,
4849, 4850.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 306, 313, 314.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
436.
Οµιλία του επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουρι-

στική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2002.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2472, 2473, 2486.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2669-2676.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2724, 2733-2734, 2735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3681, 3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4074-4075, 4087, 4088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1125-1126.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη χορήγηση του Υποκατάστατου βουπρενορφίνη στους ναρκοµανείς κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
675, 704-705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
Αυστριακής εταιρείας φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3896-3897.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 786-787, 807-
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808, 818, 830, 85ο-852, 865, 868, 871, 876, 881, 891,
894.
ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 7515, 7516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των στρεµµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιάρθρωση και αλλαγή των ποικιλιών καπνού στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 3018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ε΄, σ. 3482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3654-3656, 3682, 3683.
Οµιλία του στην υπ΄αριθµ.1683/135 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» σχετικά µε τις υποχρεωτικές µετατάξεις υπαλλήλων του ΕΟΤ. τόµ. Θ΄, σ. 1331.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3090.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4540-4542.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 107.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των έργων Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Νοµό Σερρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1597-1598.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3422.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία

των παιδικών κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής Νοµού Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 858.

ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
Ελλήνων διπλωµατών σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
στην Αβάνα της Κούβας στην αµερικανική αποστολή, τις
καταγγελίες της Κουβανικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του ΄Αλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 875, 880, 890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής δύναµης
στο Ιράκ στα πλαίσια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1008.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των εργαζοµένων στους παιδικούς
σταθµούς που ανήκουν στο ΄Ιδρυµα Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών. τόµ. Θ΄, σ. 1232, 1233.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1255-1256, 1262, 1264.
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 336, 357, 361.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1446, 1447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 893, 894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1324,
1330.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1335.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1339.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4300, 4310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 980, 1017-1018, 1035.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1254.

ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 621, 635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ελλιπή έλεγχο της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής στη χώρα µας,
για αλόγιστη χρήση φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1389-1392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη της
εκκοκκιστικής περιόδου για το βαµβάκι κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3965-3967, 3977.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4179-4181, 4209.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4333,
4342.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 71, 84.

ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 184,
185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Τεχνικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος Πάτρας. τόµ. Α΄, σ. 788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 798-800, τόµ. Β΄, σ. 908, 918, 929, 1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Β΄, σ. 1060.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1097, 1105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο Νοµό Ηλείας,
την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής θωράκισης της
περιοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1548, 1549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των παλιών πυλώνων εναέριας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην παραλιακή περιοχή των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας
του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ.
2098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2135-2137,
2162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζη-

ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή της Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ.
Η΄, σ. 167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1036.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1608.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3997-3998, 4010.

153
µίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών
του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2618.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
δηµόσιας περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης του µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο
Στρατού στους δικαιούχους αντιστασιακούς. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4498.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4510-4511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων θωράκισης της χώρας µας κατά του SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5055-5056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 57, 58, 66.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 527, 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 977, 978, 979, 984, 988, 1014, 1033-1034.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1241.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1286.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1527.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της
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(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Η΄, σ. 659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Εκπαιδευτικά Στρατιωτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 973, 982, 983, 984, 988-989, 990, 1011,
1022-1024, 1028.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 27.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόρριψη της συζήτησης εµπρόθεσµης τροπολογίας της
Ν.Δ., στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του
Υπουργικού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
27, 28.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 999, 1000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να λειτουργήσουν
πεντακόσια νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4883-4885, 4902, 4905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στη Θεσσαλονίκη, από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταβολή αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 14.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ. Α΄,
σ. 46, 47.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αφαίρεση
των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. Α΄, σ. 207.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 800, τόµ. Β΄, σ. 916, 919, 920, 1009, 1010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1124,
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1159, 1230, 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1749, 1759, 1760, 1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1948-1949, 1957-1958.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2078.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2230.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2451.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 2626.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2751, 2824, 2826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2921, 2950,
2951.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3035, 3036.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3352, 3368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην αρχαία οδό Παναθηναίων.
τόµ. Ε΄, σ. 3494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». τόµ. Ε΄, σ. 3745.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3749-3750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γνωστοποίηση ποινικών δικογραφιών συλληφθέντων στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις στην ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
4061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4070, 4121, 4128, 4129, 4130,
4131.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί

της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145-4147.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4465, 4466-4467.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4507-4508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4674, 4675, 4754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5018,
5140.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ.
Ζ΄, σ. 5289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία
µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5316.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5408, 5409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 19-21, 22, 42,
47.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 609, 612, 622,
625, 627, 641, 643, 646, 648.
Οµιλία του στη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη
προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Η΄, σ.
641.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυ-
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νοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 643.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 646, 647.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1643 και
ειδικό 23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους. τόµ. Η΄,
σ. 648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίταξη
σαράντα δύο στρεµµάτων γύρω από την περίµετρο της Αµερικάνικης Βάσης στη Σούδα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1014-1015, 1034-1035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1346-1348, 1398, 1400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Θ΄, σ.
1380.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 894, 895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3739.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στη χορήγηση αδειών στους µικροεµπόρους των λαϊκών αγορών. τόµ. Θ΄, σ. 1064, 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1094-1096,
1101.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των σωµατείων των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. τόµ. Α΄, σ. 240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 278, 279, 334, 357.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄,
σ. 434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας και ειδικών τµηµάτων για την οδοντιατρική περίθαλψη των ατόµων µε νοητική στέρηση. τόµ. Α΄,
σ. 543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 895.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1190-1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2156-2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2392.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2815.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3884-3887.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
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(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 858.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης, στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1087-1088,
1203-1204.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1345-1346, 1397, 1398.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 133-134, 226,
228.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 185,
186, 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2394-2396, 2415, 2416.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2446, 2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2762, 2763, 2831, 2832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2927-2928.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3328.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ψήφιση
νόµου για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις δηµοσκοπήσεις. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 726, 731.
ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2152-2153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
καταβολής εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5000, 5001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 715, 717.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 147-148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 302, 307-308, 310.
Οµιλία του επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της
Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 302.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 386.
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 615.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 632, 633.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 966-967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1273, 1274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1425.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1804, 1805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1976, 1993-1995,
1999.
Οµιλία του επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1976.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2085, 2086.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2726-2727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2875.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2993,
2994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3079-3080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 3184.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3426.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3676.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση από

το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επιχορηγήσεων στο
Νοµό Χαλκιδικής. Μη κατάθεση εγγράφων µε αριθµό πρωτοκόλλου ερώτησης και ΑΚΕ 5013/853/22-1-2003. τόµ.
Ε΄, σ. 3787-3788, 3789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού επερώτησης Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3790.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3825-2826.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38593860.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3975-3976.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 40434044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4199, 4201.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4309.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4338,
4339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4718.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4807, 4808.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5444.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Κύρωση του Απολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
κράτους Οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5483.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 82, 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 255, 256.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 307, 308.
Οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 396.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
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κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 403, 414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
682, 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Πιερίας, την κατασκευή απαραίτητων ανιτπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1187.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1204-1206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2133-2135,
2161, 2163.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2310, 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3421, 3428.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3969-3970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 115-117,
135-136, 147, 151-153, 207, 215.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1238-1239, 1260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1353-1354, 1402-1403.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 616.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 834-836, 843.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ.
Β΄, σ. 1331-1335, 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1630-1634.
Οµιλία του από κοινού, σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1791, 1793.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2082-2084, 2089.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2515-2518, 2530, 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2754, 2757, 2822, 2827, 2830, 2831.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά του Ιράκ. τόµ.
Δ΄, σ. 3113-3117, 3126-3128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3256, 3259.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
την Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3545-3547.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4505-4507, 4515.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4536, 4537.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Πορεία της οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ.
Ζ΄, σ. 4969-4973, 4988, 4989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5217.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5367-5369, 5379.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 487, 490, 491.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 379.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 654.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 957, 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1251, 1254-1257, 1297, 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
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των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1526, 1527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαίσιου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2684.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3396.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4894, 4895.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5109,
5110, 5116, 5117.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5351-5353.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 560.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 987, 996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1506.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4067-4068, 4119, 4128.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4142-4143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του
Μαρτίου του 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4659.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5109,
5116.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».

τόµ. Α΄, σ. 138-139, 150, 151, 174, 177, 271-273, 283,
330, 339, 340, 343, 353, 354, 362, 363.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
679-681.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 830, 838.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 967, 968.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 987, 996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1261-1263, 1276, 1277, 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1371-1375,
1506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2077, 2087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2596, 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 26242625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρησιµοποίηση της Βάσης
της Σούδας ενόψει του σχεδιαζόµενου πολέµου κατά του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3244-3246,
3263-3264, 3275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3660-3663, 3685-3686.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3848,
3853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τη Βάση της Σούδας στον πόλεµο κατά του Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη
Διεθνή Σύµβαση για την απλούστευση και εναρµόνιση των
τελωνειακών καθεστώτων». τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης : «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις».τόµ. Ε΄, σ. 4067-4068, 4119, 4128.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4142, 4143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4258-4260, 4268, 4270.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4501, 4512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4579-4581, 4595, 4599.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη ανεµοθύελλα του
Μαρτίου του 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4707,
4721, 4722, 4727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4887-4889, 4902, 4907.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5109,
5116.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5356.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5447.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµιών:»α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5453-5455,
5485, 5486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 260, 261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 789-791, 804805, 821, 826, 833, 853, 854, 866, 867, 872, 875, 878,
883, 891.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 838.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α΄282) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 883.
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1442, 1443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2807, 2808.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς
κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4121.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην ΄Ανδρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης. τόµ. Ζ΄, σ. 5043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 219, 224,
226.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
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139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 291, 293, 312.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 404, 414.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 959, 970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3057, 3060-3061, 3093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3568, 3578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5212.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ.
786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1143.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3146, 3158.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3969, 3979.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέ-

ντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4203-4204, 4213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 436.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 502.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ελλάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ. 2711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. τόµ. Δ΄, σ. 3134,
3135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
των ελέγχων στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες. τόµ.
Δ΄, σ. 3135, 3136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3246, 3247,
3255-3256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λύση του
γηπεδικού προβλήµατος των ποδοσφαιρικών οµάδων ΑΕΚ,
Ολυµπιακού και Παναθηναϊκού. τόµ. Ε΄, σ. 3381, 3382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή επιχορήγησης του θεατρικού οργανισµού «Κάτω από τη Γέφυρα» στον Πειραιά. τόµ. Ε΄, σ. 3386, 3387.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4663, 4664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων. τόµ. Ζ΄, σ. 5270, 5271.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 533, 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. ε΄, σ. 3391, 3392.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ. 2106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3441,
3442, 3443, 3469.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1528, 1529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1983.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσκεψη
που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2716, 2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3656-3658, 3683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους γιατρούς του νοµού Ευβοίας.
τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 43304332, 4340.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4801, 4811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1068-1071,
1099-1100, 1172-1173, 1189, 1198-1199, 1211, 1321,
1322, 1329.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1115-1116, 1126-1127.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1338.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2778, 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3266, 3267.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 496, 503, 505, 514, 515518, 520, 521, 524, 525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συµµετοχή
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Β΄, σ. 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-

ρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2202-2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3440,
3443, 3444, 3446, 3448, 3455-3458, 3471, 3472, 3473.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4058,
4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αναδιάταξη των αεροδιαδρόµων πάνω από το Αιγαίο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4789,
4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της Δηµοκρατίας της Κροατίας αφετέρου».
τόµ. Ζ΄, σ. 5009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο από τους Τούρκους, τις
αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5320, 5321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 390, 391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Θ΄, σ.
1379, 1380.
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2286.
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 796, 798, τόµ. Β΄, σ. 908, 916, 917, 918, 1008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18251826, 1834.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2346,
2355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2923, 2924.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συ-
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νεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4680-4681.

σαράντα δύο στρεµµάτων γύρω από την περίµετρο της Αµερικάνικης Βάσης στη Σούδα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1008-1009.

ΛΥΜΠΕΡΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1640.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3998-3999, 4011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων για τις δαπάνες δάσωσης στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.

ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1432, 1433.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2814, 2815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3067, 3068.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3916-3918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5184.

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη µη χορήγηση µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής ΄Αντίστασης 1941-1944. τόµ. Β΄, σ. 1005, 1006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Αµύνης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία». τόµ. Γ΄, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του ΄Αλσους Στρατού στο Γουδί, στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δηµιουργία πάρκου κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4452, 4453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης του µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο
Στρατού στους δικαιούχους αντιστασιακούς. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Τυνησίας για τη συµµετοχή
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης. (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συµµετοχή
Αλβανικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 934935, 936, 941, 942, 945, 953, 954, 955, 956, 957, 958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για την προµήθεια ειδικών κυλικείων από το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού Μονάδων Στρατού της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1006, 1007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίταξη

Μ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην εµπλοκή της χώρας µας
στον πόλεµο του Ιράκ κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2300, 2301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κράτηση
και ανάκριση του Βένιου Αγγελόπουλου στο αεροδρόµιο
της Νέας Υόρκης από τις αµερικάνικες αρχές κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 3139.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3335-3337, 3340-3342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την τουρκική πλευρά να
τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας οδού µέχρι Κωνσταντινούπολη. τόµ. Θ΄, σ. 1236, 1237.
ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
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για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 472.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 550-553,
569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1481.
Οµιλία της στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2229.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4471-4472.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1252-1254, 1296, 1297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1440, 1441.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3254.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38493851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4252-4254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4880-4882, 4883, 4901.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5384.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους Οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5478.
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη σύσταση τµήµατος συνοριακών φυλάκων στο Νοµό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 852, 853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση

του αριθµού των περιστατικών ληστειών και αρπαγής τσαντών στην Αττική. τόµ. Β΄, σ. 1057, 1058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα
Σώµατα Ασφαλείας. τόµ. Β΄, σ. 1221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18351836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό ξυλοδαρµού ηλικιωµένης γυναίκας από αξιωµατικό της Πολεµικής Αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στα Χανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2060, 2061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να κατασκευάσει χώρους για την προσωπική φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών
στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099,
2100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 26262627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης
να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για τον περιορισµό των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2708, 2709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυταρχικής συµπεριφοράς αστυνοµικών οργάνων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2861, 2862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε αναφορά σε
τηλεοπτική εκποµπή, εύρεσης δηµοσίων εγγράφων, που αφορούν το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης σε κάδους απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3141.
Υποβολή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Δηµόσιας Τάξης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4324.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5357, 5358.
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 617.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 296-297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2390-.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3354, 3356.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38643865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 15, 24, 25.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 242, 348, 349.
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 335, 336, 346, 357, 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 565, 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
699, 700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την απλοποίηση των κλήσεων των
δεκαψήφιων τηλεφωνικών αριθµών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1348-1357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». τόµ. Γ΄, σ. 1753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2808, 2809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3088, 3091.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αι-

γαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θεσµικό
πλαίσιο διοίκησης του «Κοργιαλένειου Μπενάκειου» Δηµόσιου Νοσοκοµείου. τόµ. Ε΄, σ. 3875.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4140-4142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4262.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4530.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους
οικονοµικού έτους 2001.» τόµ. Ζ΄, σ. 5447-5450, 5484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 243, 244, 277-278, 283, 356.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 373, 379, 383.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των περιστατικών ληστειών και αρπαγής τσαντών στην Αττική. τόµ. Β΄, σ. 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2251,
2288.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2988,
2989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 459460.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 582, 583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 611, 618, 619,
622, 641, 642, 646, 647.
Οµιλία του στη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη
προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Η΄, σ.
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641.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 642.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 646, 647.
Οµιλία στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1643 και ειδικό 23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη
στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους. τόµ. Η΄, σ.
647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 671.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18221824, 1832-1833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2785.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2869, 2879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε΄, σ.
3559.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3746-3748, 3761-3762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας των σφαγείων στα Χανιά. τόµ. Ε΄, σ. 3957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3996, 4009-4010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4081-4082.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4542.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
στο Ναυτικό ΄Οµιλο Χανίων. τόµ. Ζ΄, σ. 5270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 23-24, 43.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2773, 2830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη δυσλειτουργία του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Δ΄, σ. 2843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3270-3271.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς. τόµ. Ε΄, σ. 3879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 113-115,
134-135, 147, 148-151, 204, 205, 214, 217, 227.
ΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3908.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1543.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιο-
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δοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών για την κλοπή γραπτών των πτυχιούχων Ιατρικών Σπουδών του Εξωτερικού, στο Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής. τόµ.
Β΄, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1557.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2313, 2327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2794, 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση καταλογισµού ευθυνών στη Διευθύντρια του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ζ΄, σ. 5475.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 170, 174, 335, 339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 387.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
427-429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 505, 506.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18281829, 1832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1940.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1991.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών αυτών. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2257,
2258.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2316-2318.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 23512353.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2478-2480.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αναδιατύπωση του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2746, 2747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2746, 2756, 2757, 2802-2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3071-3073, 3077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3257, 3259.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3454,
3458.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 4005-4006.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 40404041, 4049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4193.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4666, 4667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4675-4677, 4757, 4759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4889-4891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5142, 5145.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5369.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5409, 5410, 5417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση θεµάτων που
εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 982, 1015-1016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1079-1080,
1325, 1326.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή επιδότησης των δροµολογίων, του σκάφους µεταφοράς ταχυδροµείου, µεταξύ Κυθήρων-Αντικυθήρων. τόµ. Β΄, σ.
947.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3448,
3459, 3460, 3471.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1644.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης προβληµάτων των βαµβακοκαλλιεργητών
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 209.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 619-621, 634, 635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1406, 1407.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2865, 2866, 2877, 2878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3143-3145, 3157-3158.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3502, 3503.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 73, 74.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Δικτύου Εµπορευµατικών Κέντρων στη χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3088, 3089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 3177,
3188.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3329.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3500, 3501, 3509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3569, 3579.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4150-4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διαταξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4187, 4188, 4211.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4806, 4810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
Ζ΄, σ. 5046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5204-5206.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 614.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 343, 356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1121,
1147, 1156, 1157, 1159, 1170, 1171, 1228, 1232.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας για το τραµ. τόµ. Β΄, σ. 1159.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2471, 2472, 2485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2926.
Οµιλία της επί προσωπικού της θέµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2998.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. τόµ. Δ΄, σ. 31343135.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4162.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4670-4672, 4754, 4755, 4767, 4773.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τις συνθήκες συµµετοχής του σε έκθεση στην Γερµανία. τόµ. Ζ΄,
σ. 4829, 4831.
Οµιλία της στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5405, 5406.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 859.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 981, 1019, 1037-1038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1352-1353.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα. τόµ. Α΄, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού

Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 548, 550,
566, 567, 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
και άλλες διατάξεις» . τόµ. Γ΄, σ. 1754-1756, 1758, 1770,
1780, 1782, 1940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296, 3297.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4170.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4463, 4466, 4477-4479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόµο περί αστικής αποζηµίωσης χωρίς ποινική δίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4795, 4796.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας στην 8η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε της Βενετίας. τόµ. Α΄, σ. 539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης
των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πιστώσεων του προγράµµατος
Βιολογικής Καλλιέργειας. τόµ. Β΄, σ. 856.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3264-3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας στην είσοδο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από την πλευρά της
λεωφόρου Πέτρου Ράλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3781.
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 413,
414, 416, 417, 425, 449, 467, 468, 477-478, 480.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 489.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 183,
184, 194.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 246, 255, 256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
693, 694.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 987, 995.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2155-2156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου ΝΑΤΟ
στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3821-3822, 3829-3830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3887-3889, 3920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4128, 4129, 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5200, 5201.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 461,

476, 477.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 824, 831.
N
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια
που πλήττει την αγορά. τόµ. Β΄, σ. 1182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2239.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3022-3023, 3038-3039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης του Ελληνικού Πετρελαίου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3388, 3389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3668.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4634-4635.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 244, 245, 355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στην οικονοµική κατάσταση των
ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 320.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 372, 378.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 191,
196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση της παραγωγής και της χρήσης αµιάντου στη χώρα
µας. τόµ. Α΄, σ. 321, 322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322, 323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώ-
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πιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο ΄Αµεσης Βοήθειας. τόµ. Α΄, σ. 396, 397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ.
398, 399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α΄, σ. 544, 545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1051,
1052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1053, 1054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη ανάκληση κυκλοφορίας φαρµάκου για το θυρεοειδή
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1819, 1820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Γ΄, σ. 2307, 2308.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2318-2319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2435, 2436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. Δ΄,
σ. 2838, 2839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υποδοµές
και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα
Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ.
3385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χρεών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε΄, σ. 3484, 3485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του νέου Νοσοκοµείου Πύργου. τόµ. Ε΄, σ. 3813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους γιατρούς του νοµού Ευβοίας.
τόµ. Ε΄, σ. 3815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θεσµικό
πλαίσιο διοίκησης του «Κοργιαλένειου Μπενάκειου» Δηµόσιου Νοσοκοµείου. τόµ. Ε΄, σ. 3875, 3876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Κέντρου Υγείας στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4496, 4497.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4502-4505, 4512, 4516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων επανακατασκευής του Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624, 4625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων θωράκισης της χώρας µας κατά του
SARS (Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4661,
4662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο

΄Αµεσης Βοήθειας, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 5007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ.
5102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 144, 145
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 214, 216,
217, 220-221, 223, 225, 226, 227, 228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να εφαρµοσθεί πιλοτικά η τεχνική της Σεισµικής Μόνωσης, στην κατασκευή των νέων νοσοκοµειακών µονάδων του Αγρινίου και της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 1005, 1006.
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1492, 1493,
1494.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 337, 358.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 408, 416.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
424-426.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1778.
Οµιλία του από κοινού, σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1792.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2747, 2748.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2992,
2993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3273.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3351, 3369.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3575, 3583.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4462-4464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4687-4688.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5109.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5322-5323, 5333.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 534.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 617, 621, 644.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 795, 873, 888.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Γ΄,
σ. 1816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1074.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 378.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1439.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2682, 2683, 2695.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3394.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3862.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4034,
4045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4575-4577, 4596.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4638-4639.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1473.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3334, 3339, 3340.
Ξ
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 14, 25, 29.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 44, 61, 69, 80, 84.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου µε τις αρµοδιότητες των φορέων,
για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 100.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 115, 116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώ-
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σεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139
Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 295-296, 310, 311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης
στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 324.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
προσεισµικών ελέγχων στα σχολικά κτίρια. τόµ. Α΄, σ. 789.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες της περιοχής Τυρνάβου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 825.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 828, 837.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµα: «Ολυµπιακοί
Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές υπερβάσεις. τόµ. Β΄, σ. 870, 871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη
Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 937.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαφήµιση ή όχι των προϊόντων καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1408.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1977, 1980, 1995,
2012.
Οµιλία της επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 1977.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2076-2077, 2086.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2385, 2402, 2412-2414, 2422.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2435.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2445.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας πόρων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2620.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.

τόµ. Δ΄, σ. 2727, 2728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2760.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολεοδόµηση των στρατοπέδων που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄,
σ. 2846.
Οµιλία της σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του Έβρου, την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2973.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3026-3028, 3040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3063-3065, 3094.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3155.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 31853186.
Οµιλία της σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3307.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υποδοµές
και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Τµήµατα
Επειγόντων Περιστατικών στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ.
3385.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3403.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µηχανισµό
διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3491.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε΄, σ. 3496.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στον τουρισµό κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3564.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3577.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη εγγραφή δηλώσεων περί ιδιοκτησίας του δηµοσίου κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης. τόµ. Ε΄, σ. 3742.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτουµένων θέσεων. τόµ. Ε΄, σ. 3959.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3976-3977.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4182-4184, 4210.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4245.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4387, 4411.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
των Δήµων να καλύψουν δαπάνες απαλλοτριώσεων για έργα υπερτοπικής σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4454.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων σύγχρηµατοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4495.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4501, 4512.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4532.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική, τις ρυθµίσεις για την ελληνική γεωργία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4808-4809.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
φορέων διαχείρισης και προστασίας προστατευόµενων περιβαλλοντικά περιοχών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5003.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5177-5179.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5276.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 61, 66, 101, 108.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 83.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στους δήµους που έχουν διυλιστήρια στην περιοχή τους, του
ποσοστού 0,15% επί της αξίας των πετρελαιοειδών από τη
λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 94.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιο-

ποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 238, 239, 264, 276-277, 284,
287, 346, 347, 362.
Οµιλία της επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 368, 371, 375, 377, 383, 384.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 395.
Οµιλία της για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 405,
423, 454, 475.
Οµιλία της επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 485, 503.
Ο
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3420, 3429.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3608, 3609, 3618.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4835-4836, 4844.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 508, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1412, 1413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να κατασκευάσει χώρους για την προσωπική φύλαξη και φιλοξενία των υπό απέλαση αλλοδαπών
στην περιοχή της Κοινότητας Μαλακάσας. τόµ. Γ΄, σ. 2099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2196.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Γ΄, σ.
2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4382, 4383, 4409, 4410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5193, 5194, 5195,
5214, 5215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 861, 884.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αποθηκών καυσίµων στην περιοχή του ποταµού Νέστου κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2818, 2819.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4031.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298, 4300.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1076-1077.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1357-1362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2775.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3025-3026.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5325.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 40, 62, 67, 82, 86, 88.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης, σχετικά µε την δυνατότητα των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να ασκούν καθήκοντα
µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε τη νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
τόµ. Α΄, σ. 88.

Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2809-2810, 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4177-4179, 4208.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4470-4472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4668-4670, 4752, 4767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5011,
5012, 5013, 5136, 5147, 5284, 5298, 5301.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5370-5372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 400,
421, 450-451, 472-473.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 584.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 584.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις πατατοπαραγωγών της Κεντρικής Εύβοιας. τόµ. Α΄, σ. 648, 649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο χωροταξικό περιφερειακό σχεδιασµό, την απουσία του Νοµού
Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1016, 1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµ-
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βίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2796.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1078.
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στατικότητας και ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται
στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Λέσβου. τόµ.
3΄, σ. 3558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 181,
182, 194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
σύγχρονων προδιαγραφών για την κατασκευή παιδικών
παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2132, 2160,
2161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια του συστήµατος Υγείας στο Αιγαίο και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 925,
940, 945-946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1146.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 20, 25, 30.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους για τη µεταφορά
των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φύλαξη
των σχολείων. τόµ. Α΄, σ. 326, 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά στην πόλη
της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των έργων Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Νοµό Σερρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
851, 852.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 988, 989, 990, 991, 996, 997, 999.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στον κίνδυνο να γίνουν τα ολυµπιακά έργα στο Νοµό Μαγνησίας, λόγω αδυναµίας χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β΄, σ. 1183, 1184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Πιερίας, την κατασκευή απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1186, 1187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης αδειών παραµονής στους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1788, 1789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων Ηράκλειο΄Αγιοι Δέκα και Ηράκλειο Βιάννος στην Κρήτη. τόµ. Γ΄, σ.
2062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανασύσταση των λιµενικών ταµείων στην Εύβοια. τόµ. Γ΄, σ.
2468.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας
από τις πρόσφατες πληµµύρες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2674,
2676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσκεψη
που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µε πρωτοβουλία του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απουσία των Βουλευτών του Νοµού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2676,
2677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις των διπλοεγγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2712,
2713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
των Αποδήµων Ελλήνων στις Εθνικές εκλογές. τόµ. Δ΄, σ.
2860, 2861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους φύλακες
των σχολικών κτιρίων. τόµ. Δ΄, σ. 2887.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3357, 3358, 3364, 3365, 3371,
3372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε
κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Εύβοιας από
την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Ε΄, σ. 3603, 3604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις
πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4077-4079, 4085, 4087, 4089,
4118, 4123-4124, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του πριµ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246, 4247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
των Δήµων να καλύψουν δαπάνες απαλλοτριώσεων για έργα υπερτοπικής σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4453, 4454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623, 4624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό
Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών εκτάσεων των
περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η περιοχή των Δήµων
Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης από την πρόσφατη θεοµηνία που έπληξε το νοµό. τόµ. Ζ΄, σ. 5277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ψήφιση
νόµου για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις δηµοσκοπήσεις. τόµ. Ζ΄, σ. 5472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση θεµάτων που
εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τις τελευταίες Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ΄, σ. 5473, 5474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 321, 322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους πνιγµούς στις παραλίες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 394,
395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του θεσµού των σχολικών φυλάκων στα δηµοτικά σχολεία.
τόµ. Θ΄, σ. 1147, 1148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών
της Κρύας, απ΄όπου υδρεύεται η πόλη των Ιωαννίνων. τόµ.
Θ΄, σ. 1148-1149.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ΄, σ.
2888.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 3176,
3187.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 526, 527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 723.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 104, 117, 118.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4713.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 299, 309.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1413.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3145, 3148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση παράδοσης των επιλέξιµων ποσοτήτων βάµβακος
στα εκκοκκιστήρια του Νοµού Δράµας. τόµ. Ε΄, σ. 3961.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3967, 3972,
3978.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4334,
4342.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των πατατοπαραγωγών στο Κάτω Νευροκόπι Νοµού Δράµας. τόµ. Ζ΄, σ. 5133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 458.
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2819, 2833.
Οµιλία της σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3316, 3317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 157-158.
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5210, 5211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 732.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
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Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 655, 656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία συνεδριακού κέντρου στους χώρους του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. τόµ. Δ΄, σ. 2964.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5377-5379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αναθέσεις
µελετών και λοιπών έργων σε υπαλλήλους και συµβούλους
υπουργείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 172.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1779.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2795, 2796.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 60, 108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την εγκατάσταση στη χώρα µας φυγάδων του εµφυλίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 465,
466.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 615, 644.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 644.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1125,
1127, 1166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2793.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλιου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 42-44, 60, 68, 79, 83, 86, 87.
Οµιλία της στην τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης, σχετικά
µε τη δυνατότητα των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να ασκούν καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε τη νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
τόµ. Α΄, σ. 87.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 275, 285, 344. 350, 355, 361.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση του Αεροδροµίου της Σύρου, τα δροµολόγια της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 421.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1577, 1579.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18241825, 1834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1946-1948, 1958.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθηµα για τους
φοιτητές µε χαµηλό εισόδηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 931932.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1017.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1477.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την
αποζηµίωση των αγροτών από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. τόµ. Γ΄, σ. 2364.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για
τη θεσµική ολοκλήρωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Δ΄, σ. 2914.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3424-3426, 3430.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση από
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τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών
για «Αγιωργίτικα» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας
ποιότητας στο Δήµο Νεµέας. τόµ. Ε΄, σ. 3810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5014,
5135, 5137, 5147, 5285, 5286, 5294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 32-33, 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 63, 68, 107, 111.
Οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 397.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Οµιλία της, από κοινού, σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
584-609, 610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1636-1640.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3057, 3066-3067, 3075-3077,
3092, 3094, 3095.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3822-3824, 3830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5180, 5186, 5187,
5188, 5203, 5214, 5215, 5217.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ.
Β΄, σ. 1340-1342.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 402, 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.

Β΄, σ. 924.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ. 1006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1514, 1515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2143-2144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2311, 2325,
2326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. τόµ. Ε΄, σ. 4027.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη του ελαιολάδου Μεσσηνίας στο διατροφικό µενού των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4663.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5063, 5080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 124.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1118, 1120,
1154-1556, 1173, 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2008.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3319.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1124-1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1359-1360, 1407.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1591-1594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3487, 3488.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ.
Β΄, σ. 1325-1328, 1337, 1338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1641-1644.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2512-2515.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά του Ιράκ».
τόµ. Δ΄, σ. 3120-3122, 3128-3129.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
την Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3543-3545.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας «Πορεία της οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ. Ζ΄, σ.
4965-4969, 4988.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5053-5054.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1282-1284.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2997,
2999.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2998, 2999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λύση του
γηπεδικού προβλήµατος των ποδοσφαιρικών οµάδων ΑΕΚ,
Ολυµπιακού και Παναθηναϊκού. τόµ. Ε΄, σ. 3381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4708,
4709, 4723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 240, 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 726.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1458.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3338.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου.
τόµ. Ε΄, σ. 3610, 3619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Κέντρου Υγείας στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4497.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
κλείσιµο των µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5274.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1116-1117, 1127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη στην Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
1231-1232.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1584-1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
270-271.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 672, 676, 683, 692, 694-696, 698,
699, 700, τόµ. Θ΄, σ. 714, 717, 720, 721, 722, 724, 725,
727, 728, 729-730, 733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση Λιµενάρχη στην Ιερισσό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
1231, 1232.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 332, 333, 340.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 500, 501, 502, 503, 522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
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εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1281-1282, 1299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1635-1636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1995-1997.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2106, 2107, 2118, 2119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2720, 2721, 2730-2731, 2735.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 29852986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3080-3082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3251, 3277,
3278.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3458,
3459.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3756-3757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3915, 3916.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4033,
4047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4076-4077, 4088-4089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4401.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Νησιωτικής Πολιτικής
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ.
Ζ΄, σ. 5290-5291, 5298, 5300, 5301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 125, 137,
209, 210, 215, 216, 220, 222, 224, 225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 256-259, 279, 285, 287-288,
351, 362.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 384.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά
όργανα». τόµ. Α΄, σ. 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόρριψη της συζήτησης εµπρόθεσµης τροπολογίας της Νέας Δηµοκρατίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 27.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 57-60, 63, 64-65, 75, 76.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 111, 112, 113, 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 144-147, 281, 338, 339.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 224, 230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στη διάθεση των υπόλοιπων συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Α΄, σ. 237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 314.
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Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 556.
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 615.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 659, 660, 663, 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 804, τόµ. Β΄, σ. 916, 926, 927, 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1025, 1027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1129,
1130, 1234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003».
τόµ. Β΄, σ. 1347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1422, 1423,
1535, 1536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». τόµ. Γ΄, σ. 1751, 1752, 1753, 1761, 1762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης αδειών παραµονής στους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1788.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2084-2085.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2112-2114, 2122-2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2380, 2388, 2389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2481-2482, 2487, 2488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2765-2767, 2772, 2823, 2827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2918-2920, 2939,

2940, 2948-2950.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3327, 3328.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3358, 3359, 3370, 3372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3450,
3451.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 4006-4008, 4012, 4013-4014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4072-4073, 4124-4125.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4405-4408, 4412.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4475.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4547-4548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4759, 4769, 4771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5025-5028,
5135, 5145, 5146, 5147, 5150, 5283, 5293, 5296-5298.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5112,
5114, 5115, 5118.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5372-5374.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5420.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5441, 5446.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 27, 28.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχολήση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 414,
424, 450, 468, 471, 478-479, 480.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 484, 489, 490, 491, 498, 502, 503, 506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 797-800, 809810, 811-812, 827-829, 832, 863, 874, 877, 889-890.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 936938, 941, 952-953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 984-986, 989, 1011, 1023, 1024-1026, 1028,
1041-1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1083-1085,
1097-1098, 1101, 1102, 1171, 1179-1180, 1181, 11921193, 1195, 1206-1208, 1213, 1214, 1215, 1216, 1320,
1326, 1327-1328, 1330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1122-1124, 1130-1131.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1256-1258, 1263, 1264, 1265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1292-1293.
Οµιλία του στην υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των
ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1333, 1334.
Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1337, 1340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1357-1359, 1360-1361, 14051406, 1410, 1411.
ΠΑΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 830-833, 839-842, 843, 844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλιπή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών. τόµ. Β΄, σ. 952, 953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη

έργων του Νοµού Ηλείας στο Ταµείο Συνοχής κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1088, 1089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1521-1524,
1535-1537, 1621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
από την Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2303, 2304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας πόρων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2620, 2621.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2685, 2689, 2690, 2696, 2697,
2698, 2700, 2701.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική εκτέλεση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ.
2742, 2743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µηχανισµό
διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3491, 3492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των πανωτοκίων. τόµ. Ε΄, σ. 3738,
3739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της ΄Αρτας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3739, 3740, 3741.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επιχορηγήσεων στο
Νοµό Χαλκιδικής. Μη κατάθεση εγγράφων µε αριθµό πρωτοκόλλου ερώτησης και ΑΚΕ 5013/853/22-1-2003. τόµ.
Ε΄, σ. 3786-3787, 3788, 3789.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4028-4029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4597-4599.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4641-4644, 4646, 4647, 4648, 4649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µνηµειακού συγκροτήµατος για τη Μάχη της Κρήτης
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της δεύτερης φάσης των αρδευτικών έργων Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
τόµ. Ζ΄, σ. 5046, 5047.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
κλείσιµο των µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5273-5274, 5275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στη Θεσσαλονίκη, από τις διαδηλώσεις κατά τη Σύνο-
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δο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταβολή αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 13, 14.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 98.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 211, 219.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 858-860, 871.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1235.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1620.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4833-4835.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1245.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 40, 54-57, 62-64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88,
89..
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά
µε τη δυνατότητα των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να ασκούν καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ πλήρους ή µερικής απασχόλησης καθώς και µε την νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
τόµ. Α΄, σ. 87, 88, 89.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών, αντιπολεµικών και πολιτικών
αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 791, 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 794, 807-811, τόµ. Β΄, σ. 905, 911, 912, 916, 917,
920, 927, 928, 929, 930, 1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1120, 11331136, 1148, 1150, 1165, 1168-1170, 1173, 1174, 1227,
1231, 1232, 1233, 1247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1603, 1605.
Οµιλία του από κοινού, σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού, το θάνατο τριών γυναικών φυλακισµένων κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1790, 1792, 1793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του πορίσµατος της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

για τα ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2301, 2302.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 23472351, 2355-2357, 2358, 2359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2915, 2932-2935,
2954, 2955, 2956, 3011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µεταφορά των φυλακών
Κορυδαλλού στη Μαλακάσα. τόµ. Ε΄, σ. 3414, 3415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». τόµ. Ε΄, σ. 3745.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3757-3760.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4684-4687, 4752, 4753, 4755, 4758, 4766,
4770, 4775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
του Σώµατος Εξωτερικών Φρουρών των σωφρονιστικών
καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5100, 5101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία
µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5315, 5316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτιρίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
970-971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1354-1357, 1360, 1398, 1399,
1403, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διώξεις
συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1378, 1379.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 132, 149-150, 158, 159, 169, 175, 180, 267,
268, 282, 329, 340, 341, 351, 360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµιουργία
απεντοµωτηρίων από ιδιώτες συκοπαραγωγούς και συνεταιρισµούς. τόµ. Α΄, σ. 398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης περιοχών στα σχέδια πόλεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1525, 1526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίη-
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ση του προγράµµατος «Ελλάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ. 2711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο Νοµός Εύβοιας από
την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Ε΄, σ. 3604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει
ο αναπτυξιακός νόµος για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
τόµ. Ε΄, σ. 3812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3909-3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4719,
4720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 261-263, 290-291, 350, 363.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 372, 375, 379, 382.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 519, 520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 567, 568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 811, 812.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 991, 998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1118, 1136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». τόµ. Γ΄, σ. 1756, 1757, 1761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα

και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18291831, 1836-1837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1956-1957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1976, 1979, 1998.
Οµιλία του επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 1976, 1979.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2353,
2354, 2357, 2358, 2359.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2935, 2936.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3366.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3760-3761.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38573859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4079-4081.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4154, 4155.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4479-4480.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 806.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 984, 994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
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και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1747, 1748, 1771.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3310.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4159.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό
Αλιάκµονα για την προστασία των αγροτικών εκτάσεων των
περιοχών Αιγινίου Πιερίας και Πλατέως Ηµαθίας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 408.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας θεσµικού πλαισίου για
την απαγόρευση της αρνητικής διαφήµισης και τον έλεγχο
των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Α΄, σ. 204, 205, 206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στη διάθεση των υπόλοιπων συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Α΄, σ. 237,
238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
για αργόµισθους δηµοσιογράφους που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2476, 2477, 2478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4325, 4326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5010,
5023-5025, 5029, 5135, 5143-5145, 5149, 5283-5284,
5288, 5294-5296, 5299-5300, 5301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Λυκείου Σούδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5271, 5272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 873-874, 876,
877.
Ρ
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
Α΄, σ. 378, 389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 402, 413.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,
σ. 653.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 955, 968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1279, 1280, 1281, 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1610-1612.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3395.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3851-3852.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4035,
4045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του προϋπολογισµού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4847, 4899, 4905.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5442, 5444.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1427-1430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3887, 3899-3902, 3915,
3921-3922.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5068-5074, 5081-5082, 5084, 5085-5086.
Σ
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ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράδοση του βαµβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι. τόµ. Γ΄, σ. 2058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2380-2382, 2400, 2408, 2421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2805.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3305, 3306, 3314.

ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 630, 639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1629.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1802, 1810, 1811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1992, 2002, 2011.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2724-2726, 2732-2733, 2735.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2873-2875, 2881, 2882.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3032, 3033-3035, 3042.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3153-3155, 3160, 3162.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα

Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3505, 3506, 3507, 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3673-3675, 3688, 3689.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. τόµ. Ε΄, σ. 3973-3975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διαταξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4198.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4307, 4308, 4312,
4313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4337,
4344-4345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4716,
4717, 4725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή απορροφητικότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία
2000-2006 καθώς και για τη µη επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του κλάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4805-4806, 48124813.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 80, 81, 88, 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 252-255, 264, 272, 281, 282,
292-293, 294, 359, 360, 363, 364.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 369, 371, 372, 374, 381, 385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 663, 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 675, 676, 684, 696, τόµ. Θ΄, σ. 714,
720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 895.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 860, 872, 873.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2443, 2457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. Δ΄,
σ. 2838.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2868.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4835, 4843.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 303, 311.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 276.
Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄, σ.
443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 901.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία, αγροτών της περιοχής Αβδήρων και Τοπείρου του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1488, 1489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
που χορηγούνται οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία µέσω των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη

νοµοθετικής ρύθµισης που να περιγράφει τι ακριβώς νοείται ιχθυοπαγίδα (βολκός) κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3269, 3270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εκταµίευσης των επιχορηγήσεων που αναφέρονται σε
κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3413.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3912-3913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4086.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4474-4475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5213.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
για τους αεροδιαδρόµους που διέρχονται πάνω από τη Λήµνο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 412,
413.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµί-
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σεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 933934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1093-1094,
1186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, στις συζητήσεις µε την τουρκική πλευρά να
τεθεί το ζήτηµα συνέχισης της Εγνατίας οδού µέχρι την
Κωνσταντινούπολη. τόµ. Θ΄, σ. 1236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1408, 1409, 141Ο.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης σε συνδυασµό µε το σχέδιο λύσης του Κυπριακού προβλήµατος». τόµ.
Β΄, σ. 1321-1325, 1335-1337, 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1673-1677.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2494-2498, 2520-2530, 2545.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα το ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου κατά του Ιράκ. τόµ.
Δ΄, σ. 3110-3113, 3125-3126.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον πόλεµο στο Ιράκ. τόµ. Ε΄, σ. 3539-3542, 3547-3549.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα «Πορεία της οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ. Ζ΄, σ. 4931-4935,
4978-4981, 4988.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1608-1610,
1636.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3317, 3318, 3323.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2356,
2357.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2430.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2473, 2474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο.
τόµ. Δ΄, σ. 2841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3778, 3779.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 4016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 801, 876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1075.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1619.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2867.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3335.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1671-1673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να λειτουργήσουν
πεντακόσια νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2069, 2070.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2518-2520.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αναδιατύπωση του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2753, 2763-2765, 2824, 2825, 2826,
2827, 2828.
Οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 398.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 494-495, 501, 504, 505, 506.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 633, 634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
678, 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 236, 237, 264, 275, 283, 286,
345, 361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
270.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 368, 371, 374, 376.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1284.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1505, 1506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2249,
2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την στελέχωση του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777,

3778.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης για τη συµµετοχή των δήµων στη διαδικασία εκµίσθωσης και διαχείρισης των παραλίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 218, 222.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1400-1402.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2685, 2693.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3398.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4036, 4046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4254-4256, 4266, 4270.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4633-4634, 4644-4645.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά
όργανα». τόµ. Α΄, σ. 13, 25, 29.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 52, 61, 71, 78, 81, 83, 89.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Τµήµατος Τεχνολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής παραγωγής, του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά. τόµ. Α΄, σ. 101.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων σχολείων του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Α΄, σ. 242.
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Οµιλία του: α) για τον Απολογισµό δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2001 β) για τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Α΄,
σ. 427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Υµηττό, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 553, 554,
569.
Οµιλία του, από κοινού, σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
609.
Οµιλία του στο Πολιτικό Μνηµόσυνο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
πεσόντων. τόµ. Α΄, σ. 616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). τόµ. Β΄, σ. 855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1020, 1021.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζήτηµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1096, 1105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1138-1140,
1172, 1173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη θέσπιση ειδικού µισθολογίου για τα
Σώµατα Ασφαλείας. τόµ. Β΄, σ. 1221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1580-1582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1949-1951, 1959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1977.
Οµιλία του επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2193.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής
Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2193.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής από τα ΄Ανω Λιόσια, την ίδρυση νέων σε άλλα µέρη της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων
της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή των
τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». τόµ. Δ΄, σ. 26232624.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2664, 2669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης
να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για τον περιορισµό των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2749, 2751, 2824.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2900, 2901, 2907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2920, 2950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος των
διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αποσύρει το νοµοσχέδιο για την «Ναυτική Εκπαίδευση, κατάρτιση» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3038.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου και του χώρου που την περιβάλλει, για τη δηµιουργία πάρκου αναψυχής κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 3172.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3352, 3368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων. τόµ.
Ε΄, σ. 3416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3461, 3472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον επικείµενο πόλεµο κατά του Ιράκ, τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου καταβολής της επιδότησης στους µακροχρόνια ανέργους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4068-4070, 4128, 4129, 4130,
4131.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
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4115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χωροθέτηση νέων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στα Βριλήσσια και
τον Υµηττό, την επέµβαση των αστυνοµικών δυνάµεων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των σεισµοπαθών του 1999 στην Αττική
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4458.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4464-4465.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους αφενός και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4672-4674, 4756, 4774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση λυµάτων στο κέντρο επεξεργασίας και βιολογικού
καθαρισµού στην Ψυτάλλεια λόγω κατάρρευσης της χωµατερής των ΄Ανω Λιοσίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα
των µπλέ λεωφορείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4794.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5074-5076, 5084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και των Κέντρων Υγείας του Νοµού. τόµ. Ζ΄, σ.
5102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5190, 5216.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5355.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5406, 5407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 18-19, 33, 34,
35, 41, 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 102, 103.

Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 486, 495-498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 882.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του
ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α΄282) εναρµόνιση µε την οδηγία
2002/39/Ε.Κ., ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 882.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1290-1292, 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1348-1350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διώξεις
συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1379.
ΣΜΥΡΛΗΣ-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράταση των προθεσµιών για το πρόγραµµα των νέων αγροτών.
τόµ. Β΄, σ. 938.
Οµιλία του επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1392-1395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2148, 2149.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2440-2443.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 105, 106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 924.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4301-4303.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 301, 302, 311.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 289-291, 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2591, 2602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των επιτοκίων προς τις Τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3895-3896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων τιµών και εµπορίας για τους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Αχαΐας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5168-5171.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 65, 104, 108.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1435.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη συστηµατική παραβίαση των όρων διαφάνειας και νοµιµότητας κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ.
2104-2106, 2117, 2118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για ενδεχόµενη απειλή ραδιοβιοχηµικού πολέµου. τόµ. Ε΄, σ. 3876.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά ποβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3994-3996, 4008-4009.
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο
και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». τόµ. Α΄, σ. 188.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 497, 498, 522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Α΄, σ. 801, τόµ. Β΄, σ. 910.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1485.
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 46, 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 139, 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 506, 523, 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
681, 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 899, 922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1018, 1027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1263-1264, 1298-1299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2390, 2416.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2597.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2923, 2940-2941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3082-3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3252.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3312.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3465,
3470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3664, 3686.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3751-3752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4122.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4388.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5021,
5141.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5412.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους Οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ. 5482,
5486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 465,
477.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 486, 500, 504.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 530.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 618, 623, 624,
626, 641, 643, 644.
Οµιλία του στη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη
προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Η΄, σ.
641.
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Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 643, 644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 716, 719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 791, 830, 856,
872, 873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 929,
940-941, 950, 955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 973-975, 988, 973-975, 988, 1011-1012,
1026-1027, 1029-1031, 1045, 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1075-1076,
1183-1184, 1202-1203, 1324, 1339, 1340.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1350.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του αξονικού τοµογράφου από το Νοσοκοµείο του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» Θεσσαλονίκης
στο Πολυϊατρείο της Τούµπας. τόµ. Α΄, σ. 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 341, 346, 347, 348, 349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 405-408, 414-416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του πολυτεκνικού επιδόµατος στις ασφαλισµένες στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολύτεκνες µητέρες. τόµ.
Α΄, σ. 583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την καταβολή ολόκληρης της δαπάνης
των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισµένων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 650, 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απονοµής της σύνταξης σε αγρότες που είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Α΄, σ.
786, 787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Β΄ Νοσοκοµείο
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη

Θεσσαλονίκη, τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936, 937.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Πειραιά και µε την επίλυση του προβλήµατος των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των συντάξεων.
τόµ. Β΄, σ. 1090, 1092.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1197-1199, 1210, 1211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των γραφείων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που εκδίδουν τις συντάξεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2338, 2339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2340, 2438, 2439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2430, 2431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων στήριξης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2965, 2966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 2966, 2967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του νέου συστήµατος ασφάλισης των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων που ασκούν δραστηριότητα σε οικισµούς
κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Ε΄, σ. 3483, 3484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3488, 3489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του 1ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Μελίσσια κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3779, 3780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4749, 4750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
καταβολής εισφορών προς το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5314,
5315.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παύση
του Διευθυντή της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του 3ου
Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5317, 5318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
µεταχείριση των επαγγελµατιών και βιοτεχνών που ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή οικισµούς που σηµειώθηκε
µείωση του πληθυσµού µε την απογραφή του 2001, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν.3144/2003. τόµ. Θ΄, σ. 911,
912.
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ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 247-248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2001.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2719, 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων
στο Διεθνές Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ.
Ε΄, σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3894-3895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 420,
462-463.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 894.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Περιφέρ. Αττικής (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Γ΄, σ. 1742.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2137-2139,
2162.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2254,
2284.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2322.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ηρακλείου, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2438.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
νέων περιοχών για την εγκατάσταση χώρων υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2465.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2619.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια της
πολιτικής και µέτρων για την οικονοµική ανακούφιση των
ελαιοπαραγωγών. τόµ. Δ΄, σ. 2876.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2902.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3028.
Οµιλία της σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3317, 3325.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3391.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µεταφορά των φυλακών
Κορυδαλλού στη Μαλακάσα. τόµ. Ε΄, σ. 3414.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3427.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3827-3828.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3891-3893.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4499-4501, 4511.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην
Αττική, τις αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4631.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέµβαση
της αστυνοµίας στη συγκέντρωση των κατοίκων των περιο-
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χών Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν
για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων. τόµ. Ζ΄, σ. 5049.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5064-5066, 5080.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5181, 5182.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5332-5333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 119-121, 136,
156-157, 214, 215, 228.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου». τόµ. Θ΄, σ. 928929, 949.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1072-1074,
1100-1101, 1176, 1189-1190, 1201-1202, 1212, 1323.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
ατυχήµατα στα µεταλλεία της ΄Αµφισσας και της Λάρκο,
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1234.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη «Ρύθµιση θεµάτων των Πολυτέκνων και µελών πολυτέκνων οικογενειών». τόµ. Θ΄, σ.
1242-1244.
Οµιλία της στην υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις επιχορηγήσεις
των ΒΕΠΕ. τόµ. Θ΄, σ. 1335.
Οµιλία της στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1338.
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ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη χορήγηση του υποκατάστατου βουπρενορφίνη στους ναρκοµανείς κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 240, 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1507, 1508,
1515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2144-2146.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2313-2316,
2327-2329, 2330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της µονάδας του Οργανισµού κατά των ναρκωτικών στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Δ΄, σ. 3299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 126-128, 137,

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
τράµ της Αθήνας και τον κίνδυνο καταστροφής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. τόµ. Α΄, σ. 228, 229, 230, 231.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση του Αεροδροµίου της Σύρου, τα δροµολόγια της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 421, 422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την απλοποίηση των κλήσεων των δεκαψήφιων τηλεφωνικών αριθµών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 819, 820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλύτερη φύλαξη και φωτοσήµανση των διαβάσεων του σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου.
τόµ. Α΄, σ. 820, 821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω
της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 853, 854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-

ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 15, 37, 47, 48.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 581, 606, 607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 611, 619, 621,
641, 645, 647.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και
ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ.
Η΄, σ. 641.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 642.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 645.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1643 και
ειδικό 23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους. τόµ. Η΄,
σ. 647.
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κοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2418-2420, 2421, 2423, τόµ. Δ΄,
σ. 2586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα του αεροδροµίου Καστοριάς να δέχεται πτήσεις τσάρτερ
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2707, 2708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
αυστριακής εταιρείας φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην ασφάλεια των πτήσεων
στο Διεθνές Αεροδρόµιο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ.
Δ΄, σ. 3300, 3301, τόµ. Ε΄, σ. 3482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3428-3429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του αεροδροµίου Ανδραβίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3489,
3490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων, την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750,
4751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα
των µπλέ λεωφορείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4793, 4794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αναθέσεις
µελετών και λοιπών έργων σε υπαλλήλους και συµβούλους
υπουργείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 805-807, 824,
825, 826, 826, 829, 831, 832, 834, 848, 861, 862, 868,
869.
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό και την αποστράγγιση της κεντρικής τάφρου της πεδιάδας των Φιλίππων, που πληµµύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 826.
Οµιλία του επί του κατατεθέντος, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικού Προϋπολογισµού. τόµ. Β΄, σ. 1203-1204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να αποτρέψει την ανοικοδόµηση των οικοπέδων στη συνοικία Νεάπολης της Καβάλας και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση από τους πολίτες. τόµ. Β΄, σ.
1240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικών προβληµάτων των συνταξιούχων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4750.
ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµά-

κρυνση του σκουπιδότοπου που βρίσκεται κοντά στην πόλη
της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα των
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. τόµ. Α΄, σ. 649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν στέγασης και σίτισης
των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων των µικροεπιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 982.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1101, 1102, 1108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία, αγροτών
της περιοχής κάτω Νευροκοπίου Δράµας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market ALIMENTA στο Αγρίνιο. τόµ. Γ΄, σ. 2064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης της φετινής παραγωγής
πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εξόδων διαχείρισης από τους δικαιούχους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 3016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών. τόµ. Ε΄, σ.
3384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των συντάξεων, την καταβολή εκτάκτου επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των υπηρεσιών του τουρισµού σε κτίριο που θα πληρεί τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. τόµ. Ε΄, σ. 3495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4181-4182, 4209-4210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή του συνόλου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας προς
τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παύση
του Διευθυντή της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του 3ου
Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
τόµ. Ζ΄, σ. 5318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας µας.
τόµ. Η΄, σ. 145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας από τη µόλυνση των πηγών
της Κρύας, απ΄όπου υδρεύεται η πόλη των Ιωαννίνων. τόµ.
Θ΄, σ. 1149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των εργαζοµένων στους παιδικούς
σταθµούς που ανήκουν στο ΄Ιδρυµα Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών. τόµ. Θ΄, σ. 1233.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1443, 1444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3468.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4160.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5382.
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1265-1266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3463,
3464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3905-3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4260, 4269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ.
Ζ΄, σ. 5291-5292, 5298.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 209, 219,
222, 224, 225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 471,
472, 479-480.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 488, 499, 500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 693, 699, τόµ. Θ΄, σ. 725, 727, 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 859, 866, 867,
894, 895.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 859.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 11, 24.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων, από την πρόσφατη χαλαζόπτωση,
παραγωγών της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1375-1377.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2012.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση των έργων των κάθετων οδικών αξόνων Ηράκλειο΄Αγιοι Δέκα και Ηράκλειο-Βιάννος στην Κρήτη. τόµ. Γ΄, σ.
2062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2275.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-΄Αγιοι Δέκα κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2615.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4391.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 55, 99, 111.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
και τοποθέτηση Διευθυντή στο υποκατάστηµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στο Ηράκλειο. τόµ. Η΄, σ.
171.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στο
χώρο της Παιδείας. τόµ. Α΄, σ. 106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παρατυπίες στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών καθηγητών µουσικής. τόµ. Γ΄, σ. 2101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Ε΄, σ. 3741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 302, 311.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη». τόµ. Γ΄, σ. 1754.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 1826,
1835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης τµήµατος της Εγνατίας Οδού στο Δήµο Δωδώνης Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄, σ. 2072.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3360, 3371.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στύλων εξηλεκτρισµού από τους Δασικούς Συνεταιρισµούς του Νοµού
Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1092-1093,
1186-1187.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απουσία οργανωµένης διαφηµιστικής υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος. τόµ. Θ΄, σ. 1118-1119, 1128-1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1343-1345, 1399-1400, 1407.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ.
Δ΄, σ. 2976, 2977.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
697, 698.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 986, 995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1449.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1797, 1798, 1807.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2391-2392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας στις περιπτώσεις των διπλοεγγεγραµµένων και των αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2712.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4082-4084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά-
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ξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4332,
4341.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4476-4477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 462.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 593.
ΤΖΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1404-1406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1743-1747, 1760, 1770,
1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2915, 2929-2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3250, 3251.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αλλαγή του εκλογικού νόµου». τόµ. Δ΄, σ. 3350, 3351, 3368, 3369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4073-4074.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460-4461, 4462.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4682, 4683, 4684.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου, να αναπροσαρµόσει το ποσοστό υγρασίας
του επιλέξιµου βαµβακιού στο 17% κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 135-138, 148, 161-163, 168, 174, 176, 180,

270, 271, 280, 286, 330, 339, 342, 353, 362, 363..
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την στελέχωση του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, την ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Χ. Βοσνάκη, Δ. Πιπεργιά, Ε. Τζιόλα. τόµ. Α΄, σ. 472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών, αντιπολεµικών και πολιτικών
αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη, την παρέµβαση του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη µη χορήγηση µερίσµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944. τόµ. Β΄, σ. 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποίησεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1367-1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας (C.T.A.) µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής». τόµ. Γ΄, σ. 2201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων για τα έτη 2001-2002 στους αγρότες και
κτηνοτρόφους της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. τόµ.
Γ΄, σ. 2342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2383-2384, 2401, 2410-2412,
2421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στην κατασκευή στρατιωτικού
λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2437.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να δοθούν τίτλοι κυριότητας στους κατοίκους του Αδένδρου Θεσσαλονίκης για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2469.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µετάδοση των
εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄,
σ. 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2760.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων στήριξης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης «Οµοσπονδία» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2965.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της επιχείρησης ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Δ΄, σ. 2967.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πληµµύρες αγροτών στην περιοχή Πολυκάστρου του Νοµού Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3242-3244,
3261, 3275, 3276, 3261, 3276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των δέλτα των
ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα. τόµ. Δ΄,
σ. 3298.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των µεταλλείων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής,
την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3561.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38463848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4256-4258, 4267, 4268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4577-4579, 4594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών µέσων, την ανησυχία των κατοίκων για την άνοδο
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4751.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον ιδιαίτερο χρόνο που πρέπει να δοθεί στους εισηγητές, για τις
τροπολογίες που περιέχουν πολλές διατάξεις. τόµ. Ζ΄, σ.
4880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4885-4887, 4900, 4901, 4906, 4885-4887, 4900,
4901, 4906.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5054, 5055.

Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
κλείσιµο των µεταλλείων της TVX στη Χαλκιδική, τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5272, 5274, 5275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 117-119, 134,
153-156, 163, 208, 215, 218, 227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκο Στρατωνίου στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1065-1066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1285, 1296.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 248-251,
257, 258, 259, 260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία φορέα που να µελετά τις
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας.
τόµ. Α΄, σ. 790, 791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη, την παρέµβαση του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939, 940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος Επιδότησης θέσεων εργασίας για τους ανέργους του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
1058, 1059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της Ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089, 1090.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1097-1100, 1106, 1107, 1108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιγνιτωρυχείο
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1187, 1188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
των εργαζοµένων στο Super Market ALIMENTA στο Αγρίνιο. τόµ. Γ΄, σ. 2064-2065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής από πολλούς αγρότες των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω οικονοµικών προβληµάτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2621, 2622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. τόµ. Δ΄, σ. 2709, 2710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων.
τόµ. Δ΄, σ. 2713, 2714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήρωση
των σπιτιών που κατασκευάζονται για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στους δικαιούχους του Οργανισµού Ερ-
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γατικής Κατοικίας. τόµ. Δ΄, σ. 2889, 2890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3391, 3415, 3416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων και των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από τις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3417, 3418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της επιδότησης εργασίας που κατέβαλε ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού στις Επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ. Ε΄, σ. 3605, 3606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των «Κλωστηρίων Πρέβεζας» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3782, 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3880, 3881, 3882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3923-3924, 3925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεργία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση των προγραµµάτων επιδοτουµένων θέσεων. τόµ. Ε΄, σ. 3958,
3959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου καταβολής της επιδότησης στους µακροχρόνια ανέργους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4059-4060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 40634064, 4065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της PALCO, την απόλυση των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625, 4626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις της Θράκης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4626, 4627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της βιοµηχανίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5313, 5314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των συµβασιούχων υπαλλήλων µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων στην επιχείρηση Καζίνο Λουτρακίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 53.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων σε πολλούς δήµους της χώρας µας.
τόµ. Η΄, σ. 145, 146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. τόµ. Η΄, σ. 173,
174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
912-913.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 299.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 958, 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3086-3088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος. τόµ. Δ΄, σ. 31743176, 3186, 3187.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3567, 3577, 3578.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξεύρεση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στο Νοµό Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 3818-3819, 3828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα αιωρούµενα σωµατίδια
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη κατολίσθηση στη χωµατερή των ΄Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5197.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση
του Ολυµπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ
139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ. 301, 303, 304-307, 313, 315.
Οµιλία του επί προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απολλοτριώσεων και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του Ολυµπιακού έργου
της Μαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ 139 Α΄)». τόµ. Α΄, σ.
301, 303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των µελετών για τα έργα του οδικού δικτύου του Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371, 372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενιαίου διαχειριστικού
φορέα υδάτινων πόρων στη Δυτική Λοκρίδα κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 372, 373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό
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και την αποστράγγιση της κεντρικής τάφρου της πεδιάδας
των Φιλίππων, που πληµµύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών κατασκευής του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1184, 1185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων από τον πρόσφατο σεισµό στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 1217, 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισµούς στο Νοµό Ηλείας,
την εφαρµογή προγράµµατος αντισεισµικής θωράκισης της
περιοχής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1243, 1244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
παράνοµων οικοδοµικών εργασιών στην πλατεία της Γέφυρας Χαλκίδας, την ανοχή των τοπικών αρχών κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης τµήµατος της Εγνατίας Οδού στο Δήµο Δωδώνης Ιωαννίνων. τόµ. Γ΄, σ. 2072,
2073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων
της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2433, 2434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ΄, σ. 2434, 2435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων
των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2463,
2464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου-΄Αγιοι Δέκα κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2615, 2616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος καθίζησης στον Εθνικό δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία αγροτών
του Νοµού Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2617, 2618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2618, 2619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του προβλήµατος στην Εθνική Οδό ΜεγαλόποληςΚαλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2679, 2680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2896-2900, 2905, 2906, 2907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ηλείας από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες. τόµ. Δ΄, σ. 2970, 2971.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή του Έβρου, την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2972, 2974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράτα-

ση της προθεσµίας του δικαιώµατος ενστάσεως-προσφυγών για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στην περιοχή της Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση ή επαναχάραξη του οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο που έπαθε ζηµιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ.
Δ΄, σ. 2975, 2976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος των
διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2978, 2979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σύστηµα
ανάδειξης µειοδότη µε το µαθηµατικό τύπο στα δηµόσια έργα. τόµ. Δ΄, σ. 2980, 2981, 2982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον επαναχαρακτηρισµό του οδικού τµήµατος από Βίνιανη προς Καρδίτσα ως εθνικού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3169, 3170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της Λεωφόρου ΝΑΤΟ
στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3301, 3302, 3303.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3326-3327, 3332, 3333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων στον Κηφισό Ποταµό. τόµ. Ε΄, σ.
3571-3575, 3580-3582, 3583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας στην είσοδο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από την πλευρά της
λεωφόρου Πέτρου Ράλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
αλλαγής του νόµου περί Αναθέσεων Μελετών και Συµβούλων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3783, 3784.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το
πρόσφατο τραγικό ατύχηµα στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
4107-4108, 4115, 4116, 4117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού στο πέταλο του Μαλιακού
Κόλπου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4250, 4251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην Πίνδο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328, 4329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
τραγικό ατύχηµα µε τον πνιγµό µικρού κοριτσιού σε αφύλακτο αγωγό που φέρνει νερό από το Μόρνο στο Δήµο Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα που
εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της Συνόδου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4456, 4457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των σεισµοπαθών του 1999 στην Αττική
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4457, 4458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα έναρξης κατασκευής των έργων συγχρηµατοδότησης, την άµεση δηµοπράτηση του τµήµατος της Εθνικής Οδού «Μαλιακός-Κλειδί» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4495, 4496.
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Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4544-4547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση λυµµάτων στο κέντρο επεξεργασίας και βιολογικού
καθαρισµού στην Ψυτάλλεια λόγω κατάρρευσης της χωµατερής των ΄Ανω Λιοσίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
βελτίωσης και είσπραξης των Τελών Χρήσης Μηχανηµάτων
Έργων. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής του νερού προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ζ΄, σ. 4826, 4827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5215, 5216, 5217.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αποκατάστασης των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ.
Ζ΄, σ. 5327, 5328-5330, 5334, 5335, 5336.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2811.
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1382-1384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3236-3238,
3274.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή µεταφορά των µικρών
παιδιών στα αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4628, 4629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της
Θεσσαλονίκης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4629, 4630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέµβαση της Αστυνοµίας στη συγκέντρωση των κατοίκων των περιοχών Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, οι οποίοι αντιδρούν για τους νέους χώρους υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων. τόµ. Ζ΄, σ. 5049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.

5276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων µορφών εγκληµατικότητας». τόµ. Ζ΄, σ. 5280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 25, 31, 35, 37,
44, 48.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Δηµόσιας Τάξης που
αφορά τα κυνηγετικά όπλα. τόµ. Η΄, σ. 46.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 600, 607, 608.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού µεταχειρισµένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τις ανάγκες των νησιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2341.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3024, 3039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 234, 235, 263, 275, 283, 286,
344, 345, 361.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 367, 370, 376.
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των αρδευτικών έργων του
φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ. 1787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Μουσείου Αχελώου στο Νοµό Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3562.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο κανονισµό λειτουργίας των σχολείων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 238.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. τόµ. Α΄, σ. 252.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών. τόµ. Α΄, σ. 411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των δηλώσεων καλλιέργειας στους βαµβακοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη πολύτεκνης µητέρας που απολύθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας της Ολλανδικής τράπεζας I.N.G. στη
χώρα µας. τόµ. Β΄, σ. 1089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1093, 1104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1979, 2012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των γραφείων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
εκδίδουν τις συντάξεις κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2339.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση παράτασης της εκκοκκιστικής περιόδου, για τη συγκοµιδή και παράδοση του βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ. 2365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία κατοίκων
των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων.
τόµ. Δ΄, σ. 2714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. τόµ. Ε΄, σ. 3816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.», τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3889-3891, 3920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
χορήγησης φαρµάκων στους δηµοσίους υπαλλήλους κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3962.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄,
σ. 5051-5053, 5079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας να χαρακτηρίσει ως µη επιλέξιµες εκτάσεις σκληρού σιταριού σε
περιοχές του νοµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων στην επιχείρηση Καζίνο Λουτρακίου κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 53.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της παραγωγής καρπουζιών σε ι-

κανοποιητικές τιµές. τόµ. Η΄, σ. 393.
Οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας. τόµ. Η΄, σ. 397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 404,
423, 453-454, 474.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 488, 491, 502, 505.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 612, 619, 622,
641, 642, 646, 648.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1638 και
ειδικό 20 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης καταστηµάτων κράτησης. τόµ.
Η΄, σ. 641.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 642.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 646.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1643 και
ειδικό 23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους. τόµ. Η΄,
σ. 648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 787-789, 804,
820, 831, 852, 866, 868, 872, 876, 881, 882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης επικίνδυνων βιοµηχανικών λυµάτων και τοξικών αποβλήτων στην περιοχή της Λάρυµνας
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 971-972.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1281, 1295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στα µεταλλεία της επιχείρησης «Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης» στη Φωκίδα, τον καταλογισµό των
ευθυνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 1318.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1402-1404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των αστικών συγκοινωνιών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ.
Δ΄, σ. 3301.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4467-4468.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 598.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 49.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Α΄, σ. 399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 730-732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 892, 922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1019.
Οµιλία το στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1131,
1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1504.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1799, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής

Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2782, 2783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2928.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα
στήριξης και τόνωσης της ακτοπλοΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2987,
2988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3069, 3070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής». τόµ. Ε΄, σ. 3452.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3752-3753.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3861.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας του έργου κατασκευής νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 4029.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4158, 4159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4202, 4212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4396, 4397.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως
2001» του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4473-4474.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4712.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων µε τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους. τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Οργάνωση και Λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης». τόµ. Ζ΄, σ. 5020,
5292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5196.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5383, 5384.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5417.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας.
τόµ. Η΄, σ. 76, 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 122, 158,
211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1350-1351, 1401-1402, 1407,
1408.
ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων του αεροπορικού δυστυχήµατος που
συνέβη πριν δυόµισι χρόνια στην Αντίκυρα Βοιωτίας. τόµ.
Β΄, σ. 1245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1479, 1480.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Δ΄, σ. 2683, 2695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3239-3241,
3274, 3275.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3860.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 4037,
4046.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί

της «Ετήσιας Εκθέσεως 2002» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4161.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4635-4636, 4645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5171-5173.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5386.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 48, 73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 141, 142, 274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 560, 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Ανωνύµου Τραπεζικής Εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ.
692, 693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2141-2142.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Γ΄, σ. 2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2284.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2346,
2355.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2447.
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Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννακόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον επαναχαρακτηρισµό του οδικού τµήµατος από Βίνιανη προς Καρδίτσα ως εθνικού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3664, 3665.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών στην
Ελλάδα». τόµ. Ε΄, σ. 3753-3754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη ο Νοµός Ευρυτανίας από τις
πρόσφατες θεοµηνίες. τόµ. Ε΄, σ. 3814.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4398.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4681, 4764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 466.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 583.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 583, 589.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος περί αντισυνταγµατικότητας τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 664, 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 792, 885.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του, από κοινού, σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ανυπαρξία αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο, την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 609.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» καθυστερήσεις, µεταβολές, οικονοµικές
υπερβάσεις». τόµ. Β΄, σ. 861, 870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1622-1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 για την
Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3074, 3075.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3324, 3331.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4539.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 4836-4837, 4844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 30.
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους φύλακες
των σχολικών κτιρίων. τόµ. Δ΄, σ. 2887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των θεσµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και διαδικασίας στήριξης στα γυµνάσια και στα λύκεια. τόµ. Ε΄, σ.
3744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση
του δασικού χαρακτήρα του κτήµατος Συγγρού κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5103.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας
του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ» για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Γ΄, σ.
2098, 2099.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του νέου Νοσοκοµείου Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3777.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3778.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ.
Ε΄, σ. 3781, 3782.
ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη του Νοµού Αργολίδας από τη χρήση πόρων του Β΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Α΄, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης: αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου». τόµ. Α΄, σ. 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1602.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Γ΄, σ. 2347.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση Σχολής
Τουριστικών Επαγγελµάτων στο Ναύπλιο. τόµ. Δ΄, σ. 2743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο καθορίζονται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο Νοµό Αργολίδας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 4075.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Η΄, σ. 530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 886.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1588-1590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1970, 1971, 1978,
1988-1991.

Οµιλία του επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση». τόµ. Γ΄, σ. 1978.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ. 2079-2082, 2088-2089,
2090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2238, 2239.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας και τον προγραµµατισµό στον ενεργειακό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 3029-3031, 3032, 3033, 3041, 3042, 3043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους διατροφικούς
κινδύνους, την ποιότητα των τροφίµων, τους αναποτελεσµατικούς ελέγχους και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Φορέα Τροφίµων (ΕΦΕΤ). τόµ. Ε΄, σ. 3503-3505, 3506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3663, 3669-3673, 3677, 3687, 3689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5099,
5100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υπερηψηλής Τάσης στον Υµηττό κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5318, 5319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στους δήµους που έχουν διυλιστήρια στην περιοχή τους, του
ποσοστού 0,15% επί της αξίας των πετρελαιοειδών από τη
λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 94, 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 248-253, 262, 264, 272, 273-274,
280-281, 282, 347, 348, 349, 350, 358, 360, 363, 365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στην οικονοµική κατάσταση των
ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 320, 321.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 368, 369, 370, 371, 372, 374, 380, 382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 391, 392, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1080-1083,
1171, 1175-1176, 1177-1179, 1180-1182, 1190-1192,
1194-1195, 1197, 1204-1206, 1208-1209, 1211, 1212,
1214, 1215, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328,
1329, 1330, 1331.
Οµιλία του στην υπ΄αριθµ.1683/135 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», σχετικά µε τις υποχρεωτικές µετατάξεις υπαλλήλων του ΕΟΤ. τόµ. Θ΄, σ. 1331.
Οµιλία του στην υπ΄αριθµ. 1681/133/12-9-2003 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Τροποποίηση
του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις»,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις επιχορηγήσεις των ΒΕΠΕ.
τόµ. Θ΄, σ. 1332, 1333, 1335.
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Οµιλία του στην υπ΄ αριθµ. 1682/134 τροπολογία του
σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1336, 1339, 1340.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 344, 345, 349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3893-3894.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3268, 3269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή επιχορήγησης του θεατρικού οργανισµού «Κάτω από τη Γέφυρα» στον Πειραιά. τόµ. Ε΄, σ. 3387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3907.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 142-144, 151, 164, 165, 166, 171-173, 174,
178, 179, 267, 276, 277, 278, 284, 285, 287, 288, 334,
350, 351, 359, 360, 362, 363, 484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των χρηµάτων που οφείλει το κράτος στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 540, 541.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1223, 1224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1625, 16451648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου από τους τόκους του δανείου του περασµένου Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2059,
2060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για το πρόγραµµα έκδοσης Νοµισµάτων για την Ολυµπιάδα 2004». τόµ. Δ΄, σ.
2594, 2599-2601, 2604, 2605.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
του επιδόµατος των 176 ευρώ στον εφηµεριακό κλήρο.
τόµ. Δ΄, σ. 2841, 2842, 3140.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των οικονοµικών αιτηµάτων των Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) τόµ. Δ΄, σ. 2912, 2913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 3382, 3383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Ε΄, σ. 3741.
Οµιλία του στη συζήτηση επί διαδικαστικού επερώτησης
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3790.
Οµιλία του επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2000. τόµ. Ε΄, σ. 38543857, 3866-3867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να παγώσει τα τιµολόγια των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3991, 3992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του προϋπολογισµού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4248, 4249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή του συνόλου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας προς
τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. τόµ. Ζ΄, σ. 4827,
4828.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση της µαθηµατικής σχέσης των µισθών των στρατιωτικών συνταξιούχων µε τους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους. τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4903-4905.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απουσία της υποχρεωτικά συνοδευτικής εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ. 5445.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2001» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2001». τόµ. Ζ΄, σ.
5455-5458, 5487, 5488.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 584, 585.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 584, 585, 595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
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φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 609, 610, 616,
617, 620, 624, 626, 627, 645, 647, 648.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 645.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 647.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1643 και
ειδικό 23 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων σε δηµόσιους χώρους. τόµ. Η΄,
σ. 648.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα». τόµ. Α΄, σ. 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
και προαγωγές των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας». τόµ.
Α΄, σ. 75.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Αεροδροµίου των Σπάτων λόγω
της έντονης κακοκαιρίας. τόµ. Β΄, σ. 854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1999-2001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας TVX
HELLAS κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2337.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2718, 2730.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επιχορηγήσεων στο
Νοµό Χαλκιδικής. Μη κατάθεση εγγράφων µε αριθµό πρωτοκόλλου ερώτησης και ΑΚΕ 5013/853/22-1-2003. τόµ.
Ε΄, σ. 3785, 3786, 3787.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µισθολογικά προβλήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3997, 4010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα που
εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής, ενόψει της Συνόδου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 459.
Οµιλία του επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄,
σ. 599.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 615, 620, 645, 647.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1639 και
ειδικό 21 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση
του προσωπικού της ΕΚΑΜ, δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό λογαριασµό αρωγής του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ αστυνοµικών που τελούν σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και πρόσληψης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης συγγενικών προσώπων αστυνοµικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. τόµ. Η΄, σ. 645.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1640 και
ειδικό 22 του Υπ. Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ.
Η΄, σ. 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 716, 719, 721, 726, 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποίηση του νόµου 2668/1998 (ΦΕΚ
Α΄/282), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 857, 885.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το θάνατο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. τόµ. Θ΄, σ. 857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 975-977, 987-988, 1013, 1027, 1031-1033,
1045.
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4700,
4701, 4721.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλούς στέγασης του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Γιαννιτσών. τόµ. Α΄,
σ. 822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1974-1976.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των αποζηµιώσεων για τους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία τον
περσινό χειµώνα. τόµ. Γ΄, σ. 2063.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής, µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης του Τουρισµού.
τόµ. Δ΄, σ. 2717, 2718, 2729.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3152, 3153.
Οµιλία της σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3313, 3314.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία µέτρων ανάπτυξης του Αγροτουρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4332,
4341.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5107,
5108, 5115.
Οµιλία της επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Μερική απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 501, 502, 506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών
φρουρών και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 616.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 662, 678, 689-690, 697, 698, τόµ.
Θ΄, σ. 717, 718, 722, 728, 729, 730.
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1984.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 1816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη του
Διευθυντή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ηράκλειο, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του
καταστήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
του Τύπου στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από την χαλαζόπτωση αγρότες της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 5004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». τόµ. Η΄, σ. 410.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα των
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. τόµ. Α΄, σ. 649, 650.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάµειξη του
Κράτους στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. τόµ. Α΄,

σ. 657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων των µικροεπιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 981, 982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του». τόµ. Β΄, σ. 1022, 1024, 1027, 1028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες να
προµηθεύονται το πετρέλαιο µε έκπτωση 50% κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη χωριστή φορολόγηση των συζύγων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1222, 1223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
από τις τράπεζες της είσπραξης των δόσεων από δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ. σε εισπρακτικές εταιρείες. τόµ. Β΄, σ.
1225, 1226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1284, 1285, 1286, 1287, 1289-1296, 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1560-1562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να δοθούν τίτλοι κυριότητας στους κατοίκους του Αδένδρου Θεσσαλονίκης για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
δηµόσιας περιουσίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου για την ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2891, 2892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των επιτοκίων προς τις Τράπεζες. τόµ. Δ΄, σ. 2968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έλλειµµα
στον προϋπολογισµό του 2003 και την µαταίωση των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Δ΄, σ. 2969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και στους κληρικούς. τόµ.
Δ΄, σ. 2970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθώσεις Ακινήτων για στέγαση Δηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 3238, 32763277, 3278.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποτροπή υπερβολικών ανατιµήσεων στην αγορά. τόµ.
Ε΄, σ. 3411, 3412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εξαίρεσης της Εύβοιας από τα κίνητρα που καθορίζει
ο αναπτυξιακός νόµος για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
τόµ. Ε΄, σ. 3812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη
Διεθνή Σύµβαση για την απλούστευση και εναρµόνιση των
τελωνειακών καταθέσεων». τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωρ-
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γίας. τόµ. Ε΄, σ. 4027, 4028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4252, 4270, 4271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
των χρηµάτων των µικροεπενδυτών στο Χρηµατιστήριο, τις
ευθύνες της Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4291, 4292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄,
σ. 4892, 4895-4897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή Καλντέρας της Σαντορίνης. τόµ. Ζ΄, σ. 5042, 5043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1287-1290, 1297, 1298.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1501, 1502.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. Γ΄, σ. 1795, 1797, 1806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4395.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4552.
Χ
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 356, 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό µη επιλέξιµων εκτάσεων για την καλλιέργεια βάµβακος. τόµ. Β΄, σ. 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
από την Αγροτική Τράπεζα αναλυτικής κατάστασης κινήσεως των δανείων στους αγρότες και κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2303.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην καλλιέργεια του βαµβακιού. τόµ. Δ΄, σ.
3146-3147.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4193-4195.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διαφορές ανάπτυξης µεταξύ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Μακεδονίας και της Θράκης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4300, 4301, 4310,
4311.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4557.
Οµιλία του στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ζ΄, σ. 5419, 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 28, 29.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 289-290.
Οµιλία του επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η΄, σ. 380, 382.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β΄, σ. 985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Νοµό Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4392, 4393.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση των
αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα Τέµπη.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4551.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Δ΄, σ. 3296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 4106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας στην Πίνδο.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4328.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 638, 639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες της περιοχής Τυρνάβου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 824, 825.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράταση των προθεσµιών για το πρόγραµµα των νέων αγροτών.
τόµ. Β΄, σ. 938, 939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση επιβίβασης σε αγροτικά αυτοκίνητα πέραν των δύο
ατόµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των δηλώσεων καλλιέργειας στους βαµβακοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των αρδευτικών έργων του
φράγµατος Σµοκόβου. τόµ. Γ΄, σ. 1787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των κανόνων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαµβάκι. τόµ. Γ΄, σ. 2071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος διάθεσης της φετινής παραγωγής
πορτοκαλιών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2073, 2074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη θανάτωση ζώων στον Εθνικό Κήπο, τη σύλληψη των
δραστών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2074, 2075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης για την εσοδεία του έτους 2002 στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Παλαιάς Γιαννιτσού Φθιώτιδας.
τόµ. Γ΄, σ. 2304, 2305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µε ζάχαρη των νησιών του Αιγαίου, τις συνέπειες στο εισόδηµα των µελισσοκόµων των νησιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3389, 3390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης για τη βιοµηχανική τοµάτα στους παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ε΄, σ. 3492, 3493.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση από
τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζηµιών
για «Αγιωργίτικα» ζώνης ονοµασίας προέλευσης ανωτέρας
ποιότητας στο Δήµο Νεµέας. τόµ. Ε΄, σ. 3810, 3811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων για τις δαπάνες δάσωσης στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001, 5002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από την χαλαζόπτωση αγρότες της περιοχής Τυµπακίου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 5004,
5005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η΄, σ. 62, 67, 68, 105-107, 109.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους για τη µεταφορά
των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει στην κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νή-

σου Θάσου µε την ηπειρωτική χώρα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β΄, σ. 1055.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική που εφαρµόζεται στα εργασιακά ζήτηµατα. τόµ. Β΄,
σ. 1095, 1105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνήγορος του Πολίτη
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων υπαλλήλων στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ.
2844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτιριακού προβλήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. τόµ.
Δ΄, σ. 2896, 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών και
Τοξικολογικών Εξετάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Τµηµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια. τόµ. Ε΄, σ. 3874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση πτυχίων της Οδοντιατρικής από Πανεπιστήµια χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ε΄, σ. 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4385, 4411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε περιοχές της
Θεσσαλονίκης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα ΤΕΙ. τόµ. Η΄, σ. 309.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. τόµ. Θ΄,
σ. 1285-1286.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συστάσεις
των εµπειρογνωµόνων της «EUROSTAT» για τα ελληνικά
δηµοσιονοµικά µεγέθη. τόµ. Α΄, σ. 369, 370.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. τόµ.
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Α΄, σ. 380-383, 387, 389-391, 392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. τόµ. Β΄, σ. 962-965, 966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1257, 1270-1273, 1299.
Οµιλία του επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1362, 1416,
1422, 1424, 1425, 1634, 1653-1671.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του Κράτους».
τόµ. Γ΄, σ. 2542, 2543.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ στη Ρουµανία. τόµ. Ε΄, σ. 3422-3424, 3431.
Οµιλία του σε δύο επερωτήσεις σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ. Ε΄, σ. 40384040, 4041, 4047-4048, 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4263, 4265, 4266, 4269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Ιδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4575, 4588-4590, 4591, 4593, 4594.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία των εξαγωγών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4636-4637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4790, 4791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της ψιλής κυριότητας της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή µονάδα του ΑΣΤΕΡΑ στην Εθνική Τράπεζα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4792, 4793.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας «Πορεία της οικονοµίας και το κοινωνικό κράτος». τόµ. Ζ΄, σ.
4973-4978.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απογραφή του
πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001. τόµ. Ζ΄, σ. 5111,
5112, 5114, 5115, 5117, 5119.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Περί ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ΄, σ.
5364-5367, 5379.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Γ΄,
σ. 1816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)».
τόµ. Θ΄, σ. 1020, 1021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 1351-1352.

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των δροµολογίων της πορθµειακής γραµµής Αιγίου-Αγίου
Νικολάου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». τόµ. Α΄, σ. 734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». τόµ.
Β΄, σ. 898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος Επιδότησης θέσεων εργασίας για τους ανέργους του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
1059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1546, 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Γ΄, σ. 2307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών». τόµ. Γ΄, σ. 2420.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ΄, σ. 2455.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Γ. Γιαννόπουλου, Ι. Καψή, Π. Κοσιώνη και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Δ΄, σ.
2666-2667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και συµβατές µε το Βουλευτικό αξίωµα δραστηριότητες». τόµ. Δ΄, σ. 2812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου στην Πάτρα. τόµ. Δ΄, σ. 2863.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την άρση του αδιεξόδου στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ε΄, σ. 3392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού στη
Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ε΄, σ. 3963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέ-
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ντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δηµοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ.
4390.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μητρώο µελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5192.
Επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Η΄, σ. 170.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1502, 1503.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
και τα προβλήµατα του προσωπικού. τόµ. Γ΄, σ. 18261828, 1835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 1944, 1955, 1956, 1957, 1959,
1960.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή συµβούλου του
Υπουργείου στην υπεράσπιση µέλους της 17 Νοέµβρη κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γνωστοποίηση ποινικών δικογραφιών συλληφθέντων στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις στην ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 4061.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα τη διερεύνηση
των αιτιών που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχηµα στα
Τέµπη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς
και εκπαίδευσή τους σε αυτά». τόµ. Η΄, σ. 22, 23.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τόµ. Γ΄, σ.
2480, 2487, 2488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανακρίβειες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4746.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α΄, σ. 545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση αναστολής των οικοδοµικών δραστηριοτήτων στη νήσο
Μύκονο. τόµ. Γ΄, σ. 2242.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2262.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. τόµ. Γ΄, σ. 2312, 2326.
Οµιλία του σε συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: 1. Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και µε τη διεύρυνσή
της, καθώς και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
στον τοµέα αυτό. 2. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 3. Προβλήµατα που απασχολούν τον
Απόδηµο Ελληνισµό. 4. Τα προβλήµατα των νησιών του Αιγαίου. τόµ. Δ΄, σ. 3319, 3320.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή Μαρίνας στα όρια του Δήµου Λουτρακίου-Περαχώρας από την κοινοπραξία που εκµεταλλεύεται το Καζίνο
Λουτρακίου. τόµ. Η΄, σ. 269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 660, 680, 687-689, 699, τόµ. Θ΄, σ.
714, 718, 723.
Ψ
ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2003». τόµ. Β΄, σ. 1430, 1432.

