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ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. τόµ.
Β΄, σ. 1353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
ακρίβεια στην αγορά κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2931.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθίας. τόµ. Β΄, σ. 1350.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση του κόστους των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ. Γ΄, σ. 1712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιτέλεση των σκοπών του διαθέτη του
«κληροδοτήµατος Τασούλα» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2095.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1706 και ειδικό
197 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 181.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν
από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργάνωσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών
SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1925.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη της θέσης ιατρού στο
αγροτικό ιατρείο ΄Υδρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 797.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (βλ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Χρ. Παπουτσή. τόµ. Α΄, σ. 4.
Α. Παπαληγούρα, Ι. Τζαµτζή. τόµ. Α΄, σ. 35.
Δ. Κρεµαστινού. τόµ. Α΄, σ. 147.
Σ. Καλαφάτη, Α. Φούρα, Μ. Λιάπη. τόµ. Α΄, σ. 168.
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου. τόµ. Α΄, σ. 168, 470.
Κ. Παπούλια. τόµ. Α΄, σ. 227.
Π. Μαντούβαλου. τόµ. Α΄, σ. 291, 819.
Α. Αγγελή. τόµ. Α΄, σ. 314.
Χ. Μαγκούφη, Ι. Τσεκούρα, Χ. Σπυράκη, Θ. Πάγκαλου,
Σ. Βούγια, Μ. Αρσένη, Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Α΄, σ.
432, 435, 452.
Γ. Αρσένη, Ε. Παπαζώη. τόµ. Α΄, σ. 470.

Γ. Ανωµερίτη, Σ. Βαλυράκη, Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Α΄, σ. 800.
Α. Παπαδόπουλου, Π. Φασούλα, Β. Κορκολόπουλου, Π.
Τατούλη. τόµ. Β΄, σ. 842. Γ. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Β΄, σ.
895.
Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Β΄, σ. 949, 1641.
Δ. Σιούφα. τόµ. Β΄, σ. 991.
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Γ. Κωνσταντόπουλου. τόµ. Β΄, σ.
1023.
Γ.Αρσένη. τόµ. Β΄, σ. 1116, 1438.
Ν. Κωνσταντόπουλου, Ε. Παπαζώη. τόµ. Β΄, σ. 1217,
1225.
Σ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. Β΄, σ. 1253.
Π. Μαντούβαλου. τόµ. Β΄, σ.1357. Λ. Παπανικολάου.
τόµ. Β΄, σ. 1407.
Θ. Πάγκαλου. τόµ. Β΄, σ. 1474.
Α. Μπενάκη-Ψαρούδα. τόµ. Β΄, σ. 1576.
Β. Παππά, Κ. Κιλτίδη. τόµ. Β΄, σ. 1641.
Μ. Γιαννάκου, Κ. Κιλτίδη. τόµ. Γ΄, σ. 1682. Γ. Ορφανού.
τόµ. Γ΄, σ. 1754.
Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Γ΄, σ. 1926.
Γ. Βουλγαράκη. τόµ. Γ΄, σ. 2010.
Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Δ΄, σ. 2416.
Αθ. Φλωρίνη. τόµ. Ε΄, σ. 3073.
Ε. Στυλιανίδη, Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Ε΄, σ. 3175, 3179.
Χ. Παπουτσή. τόµ. Ε΄, σ. 3279.
Μ. Γιαννάκου. τόµ. Ε΄, σ. 3569.
Φ. Πετραλιά-Πάλλη. τόµ. Ε΄, σ. 3574.
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «΄Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες
διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2160, 2210.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 795.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσµάτων για
την κατάταξη επαγγελµατία οπλίτη στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Β΄, σ. 1281.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης στο Εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες 18 Βου-
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λευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1687.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της προέκτασης του Σταδίου «Καραϊσκάκη». τόµ. Α΄, σ. 318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση προκήρυξης του έργου
εκσυγχρονισµού του Σταδίου Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Νοµό
Καρδίτσας για την κατασκευή αθλητικών έργων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3075.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στο Εθνικό Κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του «Περιπτέρου» στο Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1024.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες 18 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1687.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες 18 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1687.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται
το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ. Δ΄, σ. 2904, 2905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού
στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3537.
ΑΙΓΙΝΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α΄, σ. 124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ΄Υδρευσης
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 836.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών-µελών τους αφ΄ενός και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου αφ΄ετέρου». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ.
2812.
ΑΙΜΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως διδαχή η
σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 929.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι. Νικολαΐδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι.
Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α΄, σ. 360.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι. Νικολαΐδη, Α.
Παυλίδη, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α΄, σ. 517.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
τόµ. Β΄, σ. 1200.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ)
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2003 από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 885.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
2053 και ειδικό 227 περί µισθώσεως ακινήτων. (Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2877.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της
Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α΄, σ. 287.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση έργων υποδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisht Palla». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2274, 2278.
ΑΛΙΕΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1705 και ειδικό
196 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 160.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογικές Δαπάνες κατά τις Νοµαρχιακές
και Δηµοτικές Εκλογές, Οικονοµική Διαχείριση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα Αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 844, 1284,
1320, 1476.
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επέκταση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης
υγρών καυσίµων στον Αµβρακικό Κόλπο. τόµ. Β΄, σ. 1354.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή της Μ. Δαµανάκη µε την οποία δηλώνει ότι
παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 149.
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Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτούνται οι Διαρκείς Επιτροπές για τη Δ΄
Σύνοδο της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 165.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτούνται οι Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 165.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Δ΄ Σύνοδο της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 290.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
τόµ. Β΄, σ. 1200.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Βουλευτή Υπολοίπου Αττικής Θ. Κατσίκη,
µε την οποία θέτει τον εαυτό του εκτός Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Παπαθεµελής µε επιστολή του δηλώνει ότι
καθίσταται ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Β΄, σ. 1249.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους
οικονοµικού έτους 2004, τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. τόµ. Β΄, σ. 1291.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε καταγγελία που αναφέρεται στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας κ. ΄Εκτορα Νασιώκα (Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών). τόµ. Β΄, σ. 1304.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
Κ.Σηµίτη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία δηλώνει τη διαγραφή από τη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ του Βουλευτή Κ. Σπυριούνη. τόµ. Β΄, σ.
1473.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε µηνυτήριες αναφορές κατά του Πρωθυπουργού
και µελών της Κυβέρνησής του, για «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Γ΄, σ. 1911.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2835.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Περί ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ε΄, σ. 3194.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης αποφάσισε τη διαγραφή του Γ. Ανθόπουλου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Ε΄, σ. 3303.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Ε΄, σ.
3581.
Ανακοινώνεται ότι έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη η παραίτηση του κ. Χ. Πάχτα από τη θέση
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ε΄, σ.
3622.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ.

Παπανδρέου ως Αρχηγού και Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 3687.
Ανακοινώνεται η παρουσία του Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, των Αρχηγών και των
Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων της (για την ένταξη 10 νέων
χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). τόµ. Ε΄,
σ. 3688.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών κατά του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. τόµ.
Ε΄, σ. 3700.
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αδυναµία παρακολούθησης των ελληνικών καναλιών στα νησιά του Αιγαίου,
λόγω έλλειψης αναµεταδοτών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 986.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προτάσεις του Υπουργείου να επιτρέψει την επιδιόρθωση κτιρίων και άλλων οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή
«Γκάζι» της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την εξοµοίωση των αναπήρων του
Δηµοκρατικού Στρατού µε τους αναπήρους των άλλων πολέµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξησης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 1691, τόµ. Δ΄, σ. 2801, 2829,
2857.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/Α΄) «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3171.
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πορεία των ανασκαφών και την αξιοποίηση του χώρου στην Αρχαία ΄Αργιλο του Νοµού Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 3129.
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατά-
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στασης του «Περιπτέρου» στο Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1024.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξησης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 315.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1840.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) ). τόµ. Γ΄, σ.
1974, τόµ. Ε΄ 3007, 3133.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξάρτητης φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3087.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
(βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ)
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας
από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1356.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
που έθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ΄,
σ. 1744.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π.
Λαφαζάνης, Ι. Στεργίου, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 1660.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους
1998. τόµ. Γ΄, σ. 1683.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το φετινό διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2930.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
260.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3225.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 67.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1398.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στα πορθµεία του Ρίου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων των ναυτεργατών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2903.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών
και Βουλευτών Επικρατείας».(Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2683.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού
Ποταµού. τόµ. Α΄, σ. 127.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά µε τη µόλυνση του Ασωπού Ποταµού, τη
λήψη µέτρων προστασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 163.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις αµοιβές των µελών του Συµβουλίου
της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 128.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, για
τις ζηµιές που υπέστη η ανοιξιάτικη παραγωγή. τόµ. Α΄, σ.
417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθίας. τόµ. Β΄, σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3100.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία
πέραν του πενθηµέρου στους Πολιτικούς Υπαλλήλους του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ΄, σ. 1713.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας
από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1356.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της
Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α΄, σ. 287.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απολύσεις προσωπι-

κού στη γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις προσωπικού στον Δήµο ΄Ανω Λιοσίων. τόµ.
Γ΄, σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
του Δήµου ΄Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά
µε τις απολύσεις πιλότων στην Ολυµπιακή Αεροπορία, την
καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3258.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη ΔΕΗ -TELLAS. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καραµπίνας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Νάκος, Α. Αγγελής,
Ε. Αγγελούσης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Στ. Καλαφάτης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Α. Μπέζας, Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ι. Τζαµτζής, Β. Τσίπρας, Π. Φουντουκίδου, Η. Φωτιάδης,
Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε΄, σ. 3290.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτούνται οι Διαρκείς Επιτροπές για την Δ΄
Σύνοδο της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 165.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου, συνερχοµένου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου
2003 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». (Κατάθεση).
τόµ. Ε΄, σ. 3152.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους
1998. τόµ. Γ΄, σ. 1683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ακύρωση των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1924.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1402.
ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
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µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ΄ενός και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου αφ΄ετέρου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3687.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3287.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α΄, σ. 124.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ.
Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Α΄, σ.
803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση του Νοµού
Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην
Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση του Νοµού
Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1893.

1430.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Γραφεία ιδιωτικών
ερευνών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ.
1032.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΪΠΛΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την έλλειψη µέτρων ασφάλειας
στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1654.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997,
3345, 3370.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997, 3439,
3478.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών. τόµ.
Γ΄, σ. 1683.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997,
3345, 3370.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη της θέσης ιατρού στο
αγροτικό ιατρείο ΄Υδρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ΄, σ.
1652.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων. τόµ. Γ΄, σ. 1991.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην
Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2066.

ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται
το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ. Δ΄, σ. 2904, 2905.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την µετακίνηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο χώρο στάθµευσης του Υπουργείου. τόµ. Β΄, σ.

Β
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση µε-
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ταπτυχιακού τµήµατος στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών
Φλώρινας. τόµ. Β΄, σ. 1215.
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του νοµού Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την παραγωγή τους λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
ΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην
Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 120.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 120.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την κυκλοφορία µεταλλαγµένων προϊόντων στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1891.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης
για τη Βιοασφάλεια στη Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3152,
3564.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά µε τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού, τη
λήψη µέτρων προστασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1402.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση έργων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη Νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Γ΄, σ. 1955.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
τόµ. Β΄, σ. 1399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία
της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1843.
ΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ. Ι΄, σ. 60.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1897.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή της Μ. Δαµανάκη µε την οποία δηλώνει ότι
παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 149.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι. Νικολαΐδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι.
Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α΄, σ. 360.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι. Νικολαΐδη, Α.
Παυλίδη, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α΄, σ. 517.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
τόµ. Β΄, σ. 1200.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Παπαθεµελής µε επιστολή του δηλώνει ότι
καθίσταται ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Β΄, σ. 1249.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1377,
1382.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1472, τόµ. Γ΄, σ. 1958, 2038, 2125.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄,
σ. 2658.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2835.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 3232, 3303, 3335, 3593, 3597.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βερυβάκη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3623.
ΒΟΥΛΗ
΄Εναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου και αγιασµός από
τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Διδυµοτείχου και Ορεστιάδας Νικηφόρο και µέλη της Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 2.
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων µελών του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή της Μ. Δαµανάκη µε την οποία δηλώνει ότι
παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 149.
Ορκωµοσία του Ι. Δραγασάκη ως Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και των κινηµάτων και της Οικολογίας.
τόµ. Α΄, σ. 149.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α΄, σ. 190.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: « Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ.
Α΄, σ. 204.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Δ΄ Σύνοδο της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 290.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη συζήτηση των
αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α΄, σ. 360, 361.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της Ευρώπης». τόµ.
Α΄, σ. 421.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Καψή σχετικά µε την τροπολογία που είχε καταθέσει στην Επιτροπή του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιρειών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ
Α.Ε» και δεν υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
851.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Συζήτηση για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2002 β)Συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος
2004. τόµ. Β΄, σ. 1058.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
τόµ. Β΄, σ. 1200.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Βουλευτή Υπολοίπου Αττικής Θ. Κατσίκη,
µε την οποία θέτει τον εαυτό του εκτός Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Παπαθεµελής µε επιστολή του δηλώνει ότι
καθίσταται ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Β΄, σ. 1249.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους

οικονοµικού έτους 2004, τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. τόµ. Β΄, σ. 1291.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε καταγγελία που αναφέρεται στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας κ. ΄Εκτορα Νασιώκα (Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών). τόµ. Β΄, σ. 1304.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
1453.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
Κ.Σηµίτη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία δηλώνει τη διαγραφή από τη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ του Βουλευτή Κ. Σπυριούνη. τόµ. Β΄, σ.
1473.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ. 1608.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ. Γ΄, σ. 1737.
Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
που έθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ΄,
σ. 1744.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε µηνυτήριες αναφορές κατά του Πρωθυπουργού
και µελών της Κυβέρνησής του, για «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Γ΄, σ. 1911.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων. τόµ. Γ΄, σ. 1991.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ΄, σ. 2160.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ΄, σ. 2277.
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 2004».
τόµ. Δ΄, σ. 2387.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές κατά των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Δ΄, σ. 2835.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας,του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας για το άρθρο 49 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2875.
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ΄, σ. 2934.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 49 του σχεδίου
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νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής -αντικειµενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
2969, 1973.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Περί ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ε΄, σ. 3194.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης αποφάσισε τη διαγραφή του Γ. Ανθόπουλου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Ε΄, σ. 3303.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς των λειτουργιών
του Κράτους». τόµ. Ε΄, σ. 3383.
Συζήτηση επί διαδικαστικού και επί προσωπικού του Λ.
Κανελλόπουλου σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
«Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ε΄, σ. 3446.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Ε΄, σ.
3581.
Ανακοινώνεται ότι έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη η παραίτηση του κ. Χ. Πάχτα από τη θέση
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ε΄, σ.
3622.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ.
Παπανδρέου ως Αρχηγού και Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 3687.
Ανακοινώνεται η παρουσία του Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, των Αρχηγών και των
Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων της (για την ένταξη 10 νέων
χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). τόµ. Ε΄,
σ. 3688.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών κατά του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. τόµ.
Ε΄, σ. 3700.

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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.

Γ

ΓΟΥΝΑ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιΐας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1431.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3223.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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

ΓΕΩΡΓΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2792.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1705 και ειδικό
196 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 160.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 67.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 286.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3259.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2969.

Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών, µε το πρόσχηµα εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 415.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη
χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 799.
ΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνηθέντων Πρακτικών των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Κυ-
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βέρνησης 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, συνοδευόµενων 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συστήµατα ελέγχου των δηµόσιων δαπανών, οργάνωση εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Β΄, σ. 1232.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογικές Δαπάνες κατά τις Νοµαρχιακές
και Δηµοτικές Εκλογές, Οικονοµική Διαχείριση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα Αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 844, 1284,
1320, 1476.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του
Προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο
του Προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1158.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1094, τόµ. Γ΄ σ.1736, 1812.
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1094, τόµ. Γ΄, σ. 1736, 1812.
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους
νοµάρχες και δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1250.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών
έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογειοποίηση
τµήµατος της γραµµής του προαστιακού σιδηροδρόµου στο
Δήµο Αγίων Αναργύρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1684.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο Βριλησίων του χώρου
του στρατοπέδου του Πολεµικού Ναυτικού «Ναυτική ΒάσηΝαυτικό Οχυρό». τόµ. Γ΄, σ. 1956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις προσωπικού στο Δήµο ΄Ανω Λιοσίων. τόµ.
Γ΄, σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
του Δήµου ΄Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού
στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3537.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού νόµου, να περιληφθεί και κώδικας ηθικής
πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας».(Συζήτηση). τόµ. Ι΄, σ. 262.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «΄Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» ΄Ιδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1166, 1193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της
αδιαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1657.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων,
ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγο-
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ριών προσώπων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1958,
2038, 2125.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση Συστήµατος Διοίκησης µε
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2980, 3564,
3587.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς των λειτουργιών
του Κράτους». τόµ. Ε΄, σ. 3383.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β΄, σ.
1156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση δηµοπράτησης, κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Σµοκόβου κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαγωνισµούς-αναθέσεις της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη ΔΕΗ -TELLAS. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καραµπίνας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Νάκος, Α. Αγγελής,
Ε. Αγγελούσης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Στ. Καλαφάτης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Α. Μπέζας, Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ι. Τζαµτζής, Β. Τσίπρας, Π. Φουντουκίδου, Η. Φωτιάδης,
Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε΄, σ. 3290.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόοδο των έργων του
τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Αγγελόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Μπούρας, Π. Μαντούβαλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκτέλεση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και λειτουργίας της οδού Αιδηψός-Ροβιές-Λίµνη Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3657.

λιόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος,
Α.Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλης, Ι.
Χωµατά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1397.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 125.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις
Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας,
Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Ε. Παπαδηµητρίου,
Ν. Λέγκας, Θ. Κασσίµης, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ.
3266.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε την αποστολή ελληνικών
στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3074.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε καταχώρηση άρθρου
στο χρυσό οδηγό για τα «αποτελέσµατα της οικονοµικής
πολιτικής κ.λπ.». τόµ. Α΄, σ. 316.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως
διδαχή η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 929.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών
έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων για τους
΄Ελληνες πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ε΄, σ. 3040.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 123.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για
την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο Πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Σπη-

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2030.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσµάτων για
την κατάταξη επαγγελµατία οπλίτη στην Πολεµική Αεροπο-
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ρία. τόµ. Β΄, σ. 1281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το φετινό διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2930.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτούνται οι Διαρκείς Επιτροπές για την Δ΄
Σύνοδο της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 165.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτούνται οι Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 165.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου χρησιµοποίησης µικρών παιδιών σε
διαφηµίσεις προϊόντων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2035.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ.
Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Α΄, σ.
803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της
αδιαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1657.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 71.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 121.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1352.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 939.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΘ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα
της Διεθνούς ΄Εκθεσης Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και

Οικονοµικών σχετικά µε τη Διεθνή ΄Εκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την HELEXPO. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Σ. Κούβελας, Γ. Ορφανός, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Σαλαγκούδης και Σ. Καλαφάτης). τόµ. Δ΄, σ. 2908.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους
νοµάρχες και δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β΄, σ. 1351.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις αµοιβές των µελών του Συµβουλίου
της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τους λόγους αποδοχής της παραίτησης
της Πρωτοδίκου Κωνσταντίνας Μπουρµπούλια κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3660.
ΔΙΚΑΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3261.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στις προαγωγές και τοποθετήσεις διπλωµατών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3434.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1360, 1385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «΄Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες
διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2160, 2210.
ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ. Ι΄, σ. 60.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Νοµών
΄Εβρου και Ροδόπης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην περιοχή κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3042.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ.
Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Α΄, σ.
803.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ.
Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Α΄, σ.
803.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2254, 2256.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως
διδαχή η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 929.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΣΥΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1398.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 «΄Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» «΄Ιδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 216, τόµ. Β΄, σ.
1166, 1193.
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΡΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 122.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 470, τόµ. Β΄, σ. 1489.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια

φροντίδα υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 2985, 3662, 3682.
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΜΑΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην
Κοµοτηνή. τόµ. Α΄, σ. 282.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε΄, σ. 3131.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2078, τόµ. Δ΄, σ. 3144.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογικές Δαπάνες κατά τις Νοµαρχιακές
και Δηµοτικές Εκλογές, Οικονοµική Διαχείριση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 844, 1284,
1320, 1476.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ακύρωση των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1924.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να συµπεριληφθούν οι υπάλληλοι των περιφερειών και των Τµηµάτων Αλλοδαπών στα
ειδικά εκλογικά συνεργεία, ενόψει των εθνικών εκλογών
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3045.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 3232, 3303, 3335, 3593, 3597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων διευκόλυνσης των εκλογέων της 7ης Μαρτίου σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών. τόµ. Ε΄, σ. 3655.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού νόµου, να περιληφθεί και κώδικας ηθικής
πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Κατάθεση-Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2658, τόµ. Ε΄, σ. 3232, 3303,
3335, 3593, 3597.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 2, 467, 499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1213.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π.
Λαφαζάνης, Ι. Στεργίου, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 1660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιτέλεση των σκοπών του διαθέτη του
«κληροδοτήµατος Τασούλα» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Ιατρών».
(Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 2985.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
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.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 204.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2029.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 2, 467, 499.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείου Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2030.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1213.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χανίων για την περίοδο 20022003. τόµ. Ε΄, σ. 3101.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το ελαιόλαδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Ι. Λαµπρόπουλος, Α. Δαβάκης, Ε. Παπανικολάου και άλλοι εξήντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός τους). τόµ. Ε΄, σ. 3105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε΄, σ. 3131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3654.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ΄, σ. 2934.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συστήµατα ελέγχου των δηµόσιων δαπανών, οργάνωση εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Β΄, σ. 1232.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2801, 2829, 2857, τόµ. Ε΄, σ.
3052.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 61.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του
Προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο
του Προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1158.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΤΑ)
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται
το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ. Δ΄, σ. 2904, 2905.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.ΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθίας. τόµ. Β΄, σ. 1350.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση της ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ΄, σ.
1954.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την µετακίνηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο χώρο στάθµευσης του Υπουργείου. τόµ. Β΄, σ.
1430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς
φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1895.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (ΕΒΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 843. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3535.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρακτική εκπαίδευση των
σπουδαστών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 987.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 17,
95, 171, 351.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιΐας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «΄Ιδρυση και Λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες

διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 2997.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
΄Εναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου και αγιασµός από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Διδυµοτείχου και Ορεστιάδας Νικηφόρο και µέλη της Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α΄, σ.
2.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για
την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο Πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος,
Α.Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλης, Ι.
Χωµατά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. Τόµ. Ε΄,
σελ. 3229.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α΄, σ. 168.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία.
(Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄,
σ. 3048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε την αποστολή ελληνικών
στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3074.
ΕΝΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 795.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την Κυβερνητική Πρακτική στη διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 786.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ευρ. Στυλιανίδη
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών ενόψει εξελίξεων στα κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ.
Ε΄, σ. 3534.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση
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(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 204.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α΄) «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3171.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, 3171.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 470.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας αποτέφρωσης στο χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
΄Ανω Λιοσίων για νοσοκοµειακά απορρίµµατα από όλη την
Ελλάδα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Α.
Κατσιγιάννης, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Ορφανός, Μ. Λιάπης, Β. Μιχαλολιάκος, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 292.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον κλάδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3077.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη ΔΕΗ -TELLAS. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καραµπίνας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Νάκος, Α. Αγγελής,
Ε. Αγγελούσης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Στ. Καλαφάτης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Α. Μπέζας, Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ι. Τζαµτζής, Β. Τσίπρας, Π. Φουντουκίδου, Η. Φωτιάδης,
Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε΄, σ. 3290.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές της

Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 321.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το ελαιόλαδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Ι. Λαµπρόπουλος, Α. Δαβάκης, Ε. Παπανικολάου και άλλοι εξήντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός τους). τόµ. Ε΄, σ. 3105.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ.
Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Α΄, σ.
803.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την «ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών και
κοινωνικών αγώνων». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης,
Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1218.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία.
(Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄,
σ. 3048.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π.
Λαφαζάνης, Ι. Στεργίου, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 1660.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Πολύζος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Γ. Τσούρνος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Α. Φλωρίνης, Χ.
Ζώης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2070.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόοδο των έργων του
τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Αγγελόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Μπούρας, Π. Μαντούβαλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2100.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Τσιπλάκος, Ι. Παπαθανασίου, Α. Μπούρας, Θ. Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Λέγκας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Β΄, σ. 989.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
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Οικονοµικών σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού
Προϋπολογισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1030.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη Διεθνή ΄Εκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την HELEXPO. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Σ. Κούβελας, Γ. Ορφανός, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Σαλαγκούδης και Σ. Καλαφάτης). τόµ. Δ΄, σ. 2908.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις
Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας,
Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Ε. Παπαδηµητρίου,
Ν. Λέγκας, Θ. Κασσίµης, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ.
3266.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3542.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις δυσλειτουργίες στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ΄Ανω Λιοσίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1252.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. (Επερωτώντες Βουλευτές: 14 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1405.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες 18 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1687.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για
την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο Πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος,
Α.Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλης, Ι.
Χωµατάς, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 131.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την ανάπτυξη των δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των εξαρτησιογόνων
και τοξικών ουσιών. (Επερωτώντες 22 Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1898.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Πολιτικό µνηµόσυνο και τήρηση ενός λεπτού σιγή για την
τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β΄, σ. 1245.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ηµέ-

ρα µνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του
Ολοκαυτώµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2658,
2969, τόµ. Ε΄, σ. 2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας».(Συζήτηση). τόµ. Ι΄, σ. 262.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες 18 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1687.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση του κόστους των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ. Γ΄, σ. 1712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3654.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του νοµού Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την παραγωγή τους λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χανίων για την περίοδο 20022003. τόµ. Ε΄, σ. 3101.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 103ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 29.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων Αττικής, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας Αττικής και σπουδαστές από
το Πανεπιστήµιο Χάρτινγκ των Ηµένων Πολιτειών της Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 70, 97, 104.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ενιαίο Λύκειο Αναβρύτων. τόµ. Α΄, σ. 131.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και από το 2ο
Γυµνάσιο Βύρωνα. τόµ. Α΄, σ. 212, 218.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού και από το 2ο
Ενιαίο Λύκειο Μεγάρων. τόµ. Α΄, σ. 259, 263.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού και από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου. τόµ. Α΄, σ. 292, 299.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Φούρνων Νοµού Σάµου. τόµ. Α΄, σ.
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326.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 2ο Ενιαίο Λύκειο
Χαλκίδας, το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής
και το 30ο Δηµοτικό Σχολείο Νοµού Τρικάλων. τόµ. Α΄, σ.
419, 428, 434.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής. τόµ. Α΄, σ. 517.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Κέντρου Ανοικτής Περίθαλψης ηλικιωµένων Βέροιας
και µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέα Ερυθραίας
Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 794, 797.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Πειραιά, από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, του Νόµου Φθιώτιδας
και από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Β΄, σ. 890,
897, 902, 906.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας Παρδανώφ, το
10ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το ΚΑΠΗ Πορταριάς Χαλκιδικής, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη και Αγίου Λουκά
Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο Φθιώτιδας και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαλιάδος Ηλείας. τόµ. Β΄, σ. 934, 938, 939,
942, 949, 954.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Λύκειο Πειραιά, από το Δηµοτικό Σχολείο Αβύθου Αχαΐας και από το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης
Μαγνησίας. τόµ. Β΄, σ. 991, 1001, 1009.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης Αρκαδίας, το Δηµοτικό Σχολείο
Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγίου Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ. 1115, 1125, 1131, 1132, 1137.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 74ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 15ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας Εύβοιας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων, το 46ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας και από το Γυµνάσιο Τεγέας Αρκαδίας.
τόµ. Β΄, σ. 1158, 1165, 1171, 1172, 1188, 1192.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ενιαίο Λύκειο «Ζαν ντ΄ Αρκ» της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Πολωνικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Ελλάδας-Πολωνίας. τόµ. Β΄, σ. 1293.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 18ο και το 19ο
Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
΄Αργους. τόµ. Β΄, σ. 1325, 1334, 1339.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Ιωνίας, το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τριπόλεως Αρκαδίας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 3ο
Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μεγαλόπολης. τόµ. Β΄, σ. 1353, 1357, 1361, 1369, 1375,
1380.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Αττικής και από
το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ. 1401,
1415.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών. τόµ. Β΄, σ. 1438.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας Αττικής,
το Γυµνάσιο Τυρού Αρκαδίας, το 3ο Γυµνάσιο Κορίνθου
και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας του Νοµού Μαγνησίας. τόµ. Β΄, σ. 1561, 1573, 1581, 1584.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο ΄Αργους, το Δηµοτικό Σχολείο
Κουτσοχωρίου Αργολίδος και το 17ο Δηµοτικό Σχολείο
Πάτρας. τόµ. Β΄, σ. 1626, 1636, 1640.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ΄ Ενιαίο Λύκειο Ζωγράφου και το 6ο Γυµνάσιο
Νίκαιας-Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1658, 1667.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου Αττικής. τόµ. Γ΄, σ. 1688.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου Αθηνών, τα Δηµοτικά Σχολεία Κίτσρας και το 69ο Πάτρας Αχαΐας, το Γυµνάσιο Δοµοκού Φθιώτιδας, το Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Γ΄, σ. 1749,
1753, 1755, 1767.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Τοσίτσειο της Εκάλης Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο Κηφισίας, το Γυµνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων Αχαΐας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας και το Γ΄ Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων. τόµ. Γ΄,
σ. 1839, 1847, 1855, 1864, 1866.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Ενιαίο Λύκειο Αλίµου Αττικής και από το Γυµνάσιο Πτελέου Μαγνησίας. τόµ. Γ΄, σ. 1900, 1909.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 1994.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το 3ο Γυµνάσιο Σπάρτης, το Γυµνάσιο Αµφίκλειας Φθιώτιδας και ο Συνήγορος
του Πολίτη της Ισπανίας κ. Ενρίκε Μουχίκα µε τον Ισπανννό Πρέσβη κ. Εδουάρδο Χούνκο. τόµ. Γ΄, σ. 2034, 2036,
2037, 2045, 2050.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ταύρου, το 5ο Γυµνάσιο Ζωγράφου Αθηνών, το 3ο Ενιαίο Λύκειο ΄Αργου, το 3ο Γυµνάσιο
Αλίµου, το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου και το Γ΄ Δηµοτικό
Σχολείο Κάρλος Καναλίων Μαγνησίας. τόµ. Γ΄, σ. 2073,
2078, 2080, 2087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από τη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ΄, σ. 2170.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας, το Γυµνάσιο Αλιβερίου του Νοµού Ευβοίας, το Γ΄ Γυµνάσιο ΄Αργους, το 1ο
ΤΕΕ Λαµίας, το 2ο ΤΕΕ Λιβαδειάς και σπουδαστές από τη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας. τόµ. Δ΄, σ.
2292, 2308, 2310, 2314, 2322, 2326.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο της
Σιβιτανιδείου Σχολής. τόµ. Δ΄, σ. 2391.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

19
τές από το 2ο Γυµνάσιο Δράµας. τόµ. Δ΄, σ. 2517.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο της Ελληνογερµανικής Σχολής, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά και το Ενιαίο
Λύκειο Πεταλιδίου Μεσσηνίας. τόµ. Δ΄, σ. 2906, 2915,
2920.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίου Δηµητρίου Αττικής, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Οβριάς Αχαΐας, το 13ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλαµάτας και το Ενιαίο Λύκειο Ιστιαίας Ευβοίας.
τόµ. Δ΄, σ. 3049, 3053, 3056, 3061.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής Αττικής, το 2ο
Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής, ο Ούγγρος Βουλευτής
Ματίας Εόσι και µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ. 3076, 3080, 3084, 3087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο «ΕΡΑΣΜΙΟΣ» Ανατολικής Αττικής, ο Γαλλικός Σύλλογος ATHENA και µαθητές από το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης Αρκαδίου. τόµ. Ε΄, σ.
3013, 3016, 3019, 3024.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Εσπερινό Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Χαλκίδας. τόµ. Ε΄, σ. 3113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Γλυφάδας Αττικής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Διονύσου Ανατολικής Αττικής, φοιτητές από
το Πάντειο Πανεπιστήµιο, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Τρίπολης Αρκαδίας και το 1ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Τρίπολης Αρκαδίας. τόµ. Ε΄, σ. 3175, 3177,
3182, 3189, 3204.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Σχολεία Ουρσουλίνες, ΄Αγιος Διονύσιος Αθήνας, το Β΄ Γυµνάσιο Κηφισιάς και το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας. τόµ. Ε΄, σ. 3229, 3231, 3243.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου Αθήνας, το 5ο Γυµνάσιο Γλυφάδας Αθήνας και από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Ε΄, σ. 3258, 3260, 3265.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 30ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών, το Γυµνάσιο Νέας
Χαλκηδόνας, το Λύκειο «ΖΑΝΝΕΙΟ» Πειραιά, τα Γυµνάσια
Αγχιάλου Μαγνησίας και το 3ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3305, 3309, 3311, 3323, 3326.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Ε΄, σ. 3335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Βύρωνα Αττικής, το Α΄ Γυµνάσιο
Βριλησσίων Αττικής, το 1ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Νέας Φιλαδέλφειας, σπουδαστές από το Πάντειο
Πανεπιστήµιο, µαθητές από το 1ο Τεχνικό Επαγγελµατικό
Εκπαιδευτήριο Νέας Φιλαδέλφειας, το Παπαστράτειο Γυµνάσιο Αγρινίου και το Γυµνάσιο Ελαφονήσου Λακωνίας.
τόµ. Ε΄, σ. 3348, 3351, 3353, 3356, 3357, 3365, 3369.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν δόκιµοι του Πολεµικού Ναυτικού από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως
«Παλάσκας». τόµ. Ε΄, σ. 3540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το Γυµνάσιο Ακραίφνιο Βοιωτίας, το 5ο Δηµοτικό
Αµαλιάδας Ν. Ηλείας και το Αρσάκειο Γυµνάσιο Πάτρας.
τόµ. Ε΄, σ. 3609, 3618, 3629.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το ΤΕΕ Αταλάντης
Φθιώτιδας και το Ενιαίο Λύκειο Αµφίκλιεας Φθιώτιδας.
τόµ. Ε΄, σ. 3669, 3678, 3682.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προκήρυξη του διαγωνισµού προµήθειας του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των
εµπορικών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην Κοινότητα
Αφιδνών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3288.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο
στη Δηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνας 9.84 κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις προσωπικού στον Δήµο ΄Ανω Λιοσίων. τόµ.
Γ΄, σ. 2032.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την αναβάθµιση του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ.
1282.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλαδας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Ε΄, σ. 3437.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποϊεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 68.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στο Εθνικό Κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1357.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιΐας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1431.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση της τριανταπεντάωρης και
τριαντάωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε΄, σ. 3324.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στα Σώµατα Ασφαλείας, την αναγνώριση του επαγγέλµατός
των ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 64.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3224.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1357.
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Γραφεία ιδιωτικών
ερευνών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1032, τόµ. Γ΄, σ. 1715.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο (διά του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας Γ. Παπαντωνίου) σχετικά µε την προµήθεια των αρµάτων µάχης
LEOPARD κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την Κυβερνητική Πρακτική στη διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ευρ. Στυλιανίδη
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών ενόψει εξελίξεων στα κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ.
Ε΄, σ. 3534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3535.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών, µε το πρόσχηµα εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη
χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές στην τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β΄, σ.
1156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης στο Εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. τόµ.
Β΄, σ. 1353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου Ελληνικού, τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1401.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιΐας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση δηµοπράτησης, κατασκευής, του υδροηλεκτρικού έργου Σµοκόβου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών
SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται
το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ. Δ΄, σ. 2904, 2905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
ακρίβεια στην αγορά κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. τόµ. Ε΄, σ.
3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προκήρυξη του διαγωνισµού προµήθειας του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των
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εµπορικών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Νοµών
΄Εβρου και Ροδόπης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην περιοχή κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαγωνισµούς-αναθέσεις της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού
στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3537.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 67.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, για
τις ζηµιές που υπέστη η ανοιξιάτικη παραγωγή. τόµ. Α΄, σ.
417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νοµού Πέλλας από τον παγετό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του νοµού Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την παραγωγή τους λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθίας. τόµ. Β΄, σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β΄, σ. 1429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του Ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Γ΄, σ. 1842.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την κυκλοφορία µεταλλαγµένων προϊόντων στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1891.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση της ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ΄, σ.
1954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιτέλεση των σκοπών του διαθέτη του
«κληροδοτήµατος Τασούλα» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε µετεγκατάσταση των ποιµνιοστασίων των
κτηνοτρόφων της περιοχής Μηδέας Αργολίδας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χανίων για την περίοδο 20022003. τόµ. Ε΄, σ. 3101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας στην πρόταση της Κοµισιόν για το νέο κανονισµό του καπνού. τόµ. Ε΄, σ. 3130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε΄, σ. 3131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3654.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στα Σώµατα Ασφαλείας, την αναγνώριση του επαγγέλµατός
των ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 64.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην
Κοµοτηνή. τόµ. Α΄, σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη µετακίνηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο χώρο στάθµευσης του Υπουργείου. τόµ. Β΄, σ.
1430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1892.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση του Νοµού
Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς
φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εξάρθρωση της 17 Ν κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην
Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις αµοιβές των µελών του Συµβουλίου
της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση έδρας Εφετείου στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. Β΄, σ. 840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β΄, σ. 1351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τους λόγους αποδοχής της παραίτησης
της Πρωτοδίκου Κωνσταντίνας Μπουρµπούλια κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3660.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την εξοµοίωση των αναπήρων του
Δηµοκρατικού Στρατού µε τους αναπήρους των άλλων πολέµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Γενικής
Τράπεζας. τόµ. Ε΄, σ. 3228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών στο συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. τόµ. Ε΄, σ. 3436.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 71.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας

και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείου Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως
διδαχή η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση µεταπτυχιακού τµήµατος στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών
Φλώρινας. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά το
2004 κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3222.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3261.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην περιοχή Λαυρίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της
Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α΄, σ. 287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πληµµελή ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε τα νησιά του Αιγαίου, κατά τη διάρκεια του χειµώνα. τόµ. Β΄, σ. 841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στα πορθµεία του Ρίου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων των ναυτεργατών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρακτική εκπαίδευση των
σπουδαστών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την έλλειψη µέτρων ασφάλειας
στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το φετινό διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2930.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αναστολή ανάθεσης έργου, που αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων για τους
΄Ελληνες πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ε΄, σ. 3040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε την αποστολή ελληνικών
στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στις προαγωγές και τοποθετήσεις διπλωµατών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3434.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβο-

ποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 68.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ΄, σ.
1652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη στελέχωση
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών
Χαλκιδικής µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. τόµ. Δ΄, σ. 2900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Ε΄, σ. 3437.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση υλοποίησης των εξαγγελθέντων µέτρων
για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους
νοµάρχες και δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1250.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού νόµου, να περιληφθεί και κώδικας ηθικής
πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της
αδιαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους
1998. τόµ. Γ΄, σ. 1683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1684.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ακύρωση των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις προσωπικού στον Δήµο ΄Ανω Λιοσίων. τόµ.
Γ΄, σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
του Δήµου ΄Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να συµπεριληφθούν οι υπάλληλοι των περιφερειών και των Τµηµάτων Αλλοδαπών στα
ειδικά εκλογικά συνεργεία, ενόψει των εθνικών εκλογών
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων διευκόλυνσης των εκλογέων της 7ης Μαρτίου σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών. τόµ. Ε΄, σ. 3655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκτέλεση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και λειτουργίας της οδού Αιδηψός-Ροβιές-Λίµνη Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3657.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα
της Διεθνούς ΄Εκθεσης Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1163.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 125.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αδυναµία παρακολούθησης των ελληνικών καναλιών στα νησιά του Αιγαίου,
λόγω έλλειψης αναµεταδοτών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογειοποίηση
τµήµατος της γραµµής του προαστιακού σιδηροδρόµου στο
Δήµο Αγίων Αναργύρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αξιοποίηση των
χώρων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας στον Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1428.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε το κόστος χρήσης της τεχνολογίας
ADSL για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (INTERNET). τόµ.
Β΄, σ. 1474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. τόµ. Γ΄,
σ. 2033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ΄, σ. 2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετατάξεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδας. τόµ. Ε΄, σ. 3227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά
µε τις απολύσεις πιλότων στην Ολυµπιακή Αεροπορία, την
καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην Κοινότητα
Αφιδνών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επαναλειτουργία
της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 61.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α΄,
σ. 168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο
στη Δηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνας 9.84 κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν
από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές ορ-

25
γανώσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξησης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε καταχώρηση άρθρου
στο χρυσό οδηγό για τα «αποτελέσµατα της οικονοµικής
πολιτικής κ.λπ.». τόµ. Α΄, σ. 316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Α΄, σ. 418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στη γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά
των υπευθύνων για τις ατασθαλίες στη διαχείριση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του
Προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο
του Προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη συµµετοχή της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών. τόµ.
Γ΄, σ. 1683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας για την κάλυψη ελλειµµάτων του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάπλαση των λυόµενων κατασκευών στον παραλιακό χώρο του Μικρολίµανου στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις Κυκλάδες. τόµ. Γ΄, σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ. 2036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυ-

βέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για την
παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο Προκόπι
της Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3658.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού
Ποταµού. τόµ. Α΄, σ. 127, 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών
έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ΄Υδρευσης
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προτάσεις του Υπουργείου να επιτρέψει την επιδιόρθωση κτιρίων και άλλων οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή
«Γκάζι» της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επέκταση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης
υγρών καυσίµων στον Αµβρακικό Κόλπο. τόµ. Β΄, σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας
από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
τόµ. Β΄, σ. 1399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία
της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ. Ι΄, σ. 60.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη µετασκευή των πρώην καπναποθηκών
Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε πολυδύναµο πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου, τη µετατροπή των συµβάσεών
τους σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στο Εθνικό Κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της προέκτασης του Σταδίου «Καραϊσκάκη». τόµ. Α΄, σ. 318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του «Περιπτέρου» στο Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση προκήρυξης του έργου
εκσυγχρονισµού του Σταδίου Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Νοµό
Καρδίτσας για την κατασκευή αθλητικών έργων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πορεία των ανασκαφών και την αξιοποίηση του χώρου στην Αρχαία ΄Αργιλο του Νοµού Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3287.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου χρησιµοποίησης µικρών παιδιών σε
διαφηµίσεις προϊόντων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α΄, σ. 124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση λειτουργικών προβλήµατων του Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά. τόµ. Α΄, σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη της θέσης ιατρού στο

αγροτικό ιατρείο ΄Υδρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και Κέντρου Υγείας
Κυθήρων. τόµ. Α΄, σ. 798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των χειρουργείων του Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Φυσικής
Αποκατάστασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου.
τόµ. Γ΄, σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σελ. 2901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία νέων κλινικών στο
Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προµήθειες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου Αγίας ΄Ολγας µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλαδας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3435.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση του κόστους των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ. Γ΄, σ. 1712.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσµάτων για
την κατάταξη επαγγελµατία οπλίτη στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Β΄, σ. 1281.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο Βριλησίων του χώρου
του στρατοπέδου του Πολεµικού Ναυτικού «Ναυτική ΒάσηΝαυτικό Οχυρό». τόµ. Γ΄, σ. 1956.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία
πέραν του πενθηµέρου στους Πολιτικούς Υπαλλήλους του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ΄, σ. 1713.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την αναβάθµιση του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ.
1282.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και

27
Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις του Οργανισµού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την τύχη της
COSMOROM, θυγατρικής της ROMTELECOM. τόµ. Β΄, σ.
1473.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση έργων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Γ΄, σ. 1955.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας
για έκταση επτακοσίων στρεµµάτων, στα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου «ΣΧΟΙΝΙΑΣ» ο οποίος εδρεύει στο Δήµο ΄Ελους Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2124.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε΄, σ. 3131.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ΄Υδρευσης
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 836.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν
από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργάνωσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων,
συγχώνευσης εταιρειών ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στη γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 933.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 843.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις του Οργανισµού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την τύχη της
COSMOROM, θυγατρικής της ROMTELECOM. τόµ. Β΄, σ.
1473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών

SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη Διεθνή ΄Εκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την HELEXPO. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: Σ. Κούβελας, Γ. Ορφανός, Α. Σπηλιόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Σαλαγκούδης και Σ. Καλαφάτης). τόµ. Δ΄, σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προκήρυξη του διαγωνισµού προµήθειας του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των
εµπορικών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού
στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3537.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3535.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για την
παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο Προκόπι
της Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3658.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά
των υπευθύνων για τις ατασθαλίες στη διαχείριση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη συµµετοχή της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
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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 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1927, 1940.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-µελών της αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Χιλής
αφ΄ ετέρου µετά των Παραρτηµάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
(κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) και της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της
Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, για προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας
µετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3687, 3688.
Ανακοινώνεται η παρουσία του Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, των Αρχηγών και των
Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων της (για την ένταξη 10 νέων
χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). τόµ. Ε΄,
σ. 3688.

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας σχετικά µε πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν
σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ.
2930.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας στην πρόταση της Κοµισιόν για το νέο κανονισµό του καπνού. τόµ. Ε΄, σ. 3130.

ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3257.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου, συνερχοµένου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου
2003 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». (Κατάθεση).
τόµ. Ε΄, σ. 3152.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Προστασία και διαχείρηση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2002». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ Α΄, σ. 168, τόµ. Β΄, σ.
1107.
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 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1927, 1940.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Προστασία και διαχείρηση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2002». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1107.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της Ευρώπης». τόµ.
Α΄, σ. 421.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση έδρας Εφετείου στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. Β΄, σ. 840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β΄, σ. 1351.

Ζ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νοµού Πέλλας από τον παγετό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έ-
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ντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3100.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β΄, σ.
1156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαγωνισµούς-αναθέσεις της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3263.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΗΛΠΑΠ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 40.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων για τους
΄Ελληνες πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ε΄, σ. 3040.
Θ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 71.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης στο Εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1157.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του ιαµατικού
τουρισµού και του θερµολισµού, ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3060.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1846.
ΙΑΤΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Ιατρών».
(Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 2985.

ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1846.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς
φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1895.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις Κυκλάδες. τόµ. Γ΄, σ. 2031.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Γραφεία Ιδιωτικών
Ερευνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 1715.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Α΄, σ. 418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Γενικής
Τράπεζας. τόµ. Ε΄, σ. 3228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3535.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη στελέχωση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό
προσωπικό. τόµ. Δ΄, σ. 2900.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
Ελληνικού Ιδρύµατος Ιστορίας, Μελέτης και ΄Ερευνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» και ρύθµιση συναφών θεµάτων»
(Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Σ. Ταλιαδούρος).
(Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 2052.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση µεταπτυχιακού τµήµατος στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών
Φλώρινας. τόµ. Β΄, σ. 1215.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
Εθνικού Ιδρύµατος Μελετών και Ερευνών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ρύθµιση συναφών θεµάτων «. (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας και Σ. Ταλιαδούρος). (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1686.
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ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 17,
95, 171, 351.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε το κόστος χρήσης της τεχνολογίας
ADSL για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (INTERNET). τόµ.
Β΄, σ. 1474.
ΙΡΑΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε την αποστολή ελληνικών
στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3074.
ΙΣΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξάρτητης φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3087.
ΙΣΠΑΝΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.

ΙΤΑΛΙΑ
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 Ελλά-

δος 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Γ΄, σ. 1842.
Κ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Καζακστάν επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών
και Εµπορευµάτων». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2969.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β΄, σ. 1351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία νέων κλινικών στο
Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επαναλειτουργία
της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α΄, σ. 190.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο 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.)». τόµ. Α΄,
σ. 204.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη συζήτηση των
αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α΄, σ. 360, 361.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Καψή σχετικά µε την τροπολογία που είχε καταθέσει στην Επιτροπή του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιρειών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ
Α.Ε» και δεν υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
851.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
1453.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ. Γ΄, σ. 1737.
Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
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που έθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ΄,
σ. 1744.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων. τόµ. Γ΄, σ. 1991.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ΄, σ. 2160.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ΄, σ. 2277.
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 2004».
τόµ. Δ΄, σ. 2387.
Συζήτηση επί διαδικαστικού και επί προσωπικού του Λ.
Κανελλόπουλου σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
«Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ε΄, σ. 3446.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1433.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση της ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ΄, σ.
1954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας στην πρόταση της Κοµισιόν για το νέο κανονισµό του καπνού. τόµ. Ε΄, σ. 3130.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη
χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 799.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1706 και ειδικό
197 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την επέκταση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης
υγρών καυσίµων στον Αµβρακικό Κόλπο. τόµ. Β΄, σ. 1354.
ΚΑΦΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας Καφέ 2001». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 470, τόµ. Β΄, σ. 1476.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α΄, σ. 124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και Κέντρου Υγείας
Κυθήρων. τόµ. Α΄, σ. 798.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 317.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας της κεφαλαιαγοράς». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1670,
τόµ. Δ΄, σ. 3087.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα υδατικών πόρων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2784.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2792.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιτέλεση των σκοπών του διαθέτη του
«κληροδοτήµατος Τασούλα» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2095.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1489.
ΚΟΖΑΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1651.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 321.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά
των υπευθύνων για τις ατασθαλίες στη διαχείριση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 837.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση του κόστους των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ. Γ΄, σ. 1712.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά
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των υπευθύνων για τις ατασθαλίες στη διαχείριση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 837.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Τσιπλάκος, Ι. Παπαθανασίου, Α. Μπούρας, Θ. Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Λέγκας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Β΄, σ. 989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β΄, σ. 1429.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ. 1608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη συµµετοχή της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1655.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3542.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την «ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών και
κοινωνικών αγώνων». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης,
Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1218.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1691, τόµ. Ε΄, σ. 3052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2801, 2829, 2857.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2973, 3007,
3133.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα Κοινωνικής Ασφαλίσης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997, 3439,
3478.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2003 από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 885.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 122.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών και πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1435.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Γ΄, σ.
1808.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄,
σ. 2658.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους
2004». τόµ. Δ΄, σ. 2712.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, Συνασπισµού και ΚΚΕ για το άρθρο 49 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 2875.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 49 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής -αντικειµενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
2969, 1973.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». τόµ. Ε΄, σ. 3593.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επαναλειτουργία
της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ίδρυση έδρας Εφετείου στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. Β΄, σ. 840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των χειρουργείων του Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την έλλειψη µέτρων ασφάλειας
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στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην
Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση προκήρυξης του έργου
εκσυγχρονισµού του Σταδίου Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3044.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για την
παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο Προκόπι
της Εύβοιας. τόµ. Ε΄, σ. 3658.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β΄, σ. 1429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε µετεγκατάσταση των ποιµνιοστασίων των
κτηνοτρόφων της περιοχής Μηδέας Αργολίδας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3561.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε µηνυτήριες αναφορές κατά του Πρωθυπουργού
και µελών της Κυβέρνησής του, για «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Γ΄, σ. 1911.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση Συστήµατος Διοίκησης µε
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2980, 3564,
3587.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον κλάδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3077.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς των λειτουργιών
του Κράτους». τόµ. Ε΄, σ. 3383.
ΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και Κέντρου Υγείας
Κυθήρων. τόµ. Α΄, σ. 798.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθε-

στώς που διέπει τις Κυκλάδες. τόµ. Γ΄, σ. 2031.
ΚΥΠΡΟΣ
Ανακοινώνεται η παρουσία του Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, των Αρχηγών και των
Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων της (για την ένταξη 10 νέων
χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). τόµ. Ε΄,
σ. 3688.
ΚΩΔΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού νόµου, να περιληφθεί και κώδικας ηθικής
πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας της κεφαλαιαγοράς». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1670,
τόµ. Δ΄, σ. 3087.
Λ
ΛΑΥΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην περιοχή Λαυρίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 285.
ΛΕΤΟΝΙΑ
Σέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 73.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση υλοποίησης των εξαγγελθέντων µέτρων
για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. (Επερωτώντες Βουλευτές: 14 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1405.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-
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ρικής Ναυτιλίας σχετικά µε την έλλειψη µέτρων ασφάλειας
στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1654.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3257.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το φετινό διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ.
2930.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την Κυβερνητική Πρακτική στη διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 786.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
Μ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 122.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών και πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1435.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1472, τόµ. Γ΄, σ. 1958, 2038, 2125.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
τόµ. Β΄, σ. 1399.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την κυκλοφορία µεταλλαγµένων προϊόντων στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1891.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 795.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετατάξεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδας. τόµ. Ε΄, σ. 3227.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Καζακστάν επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών
και Εµπορευµάτων». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2969.
ΜΕΤΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν
από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργάνωσεις κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 257.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών στο συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. τόµ. Ε΄, σ. 3436.
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1706 και ειδικό
197 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ΄, σ.
1652.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3542.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στο Εθνικό Κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α΄,
σ. 168.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
845, 1554.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα υδατικών πόρων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1573, τόµ. Δ΄, σ. 2784.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2792.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Πολιτικό µνηµόσυνο και τήρηση ενός λεπτού σιγή για την
τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β΄, σ. 1245.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2901.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη µετασκευή των πρώην καπναποθηκών
Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε πολυδύναµο πολιτιστικό κέ-

ντρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 149.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την ανάπτυξη των δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των εξαρτησιογόνων
και τοξικών ουσιών. (Επερωτώντες 22 Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1898.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3262.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στα πορθµεία του Ρίου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων των ναυτεργατών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 932.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρακτική εκπαίδευση των
σπουδαστών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 987.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο Βριλησίων του χώρου
του στρατοπέδου του Πολεµικού Ναυτικού «Ναυτική ΒάσηΝαυτικό Οχυρό». τόµ. Γ΄, σ. 1956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση έργων υποδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisht Palla». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2274, 2278.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 268, τόµ. Β΄,
σ. 1360, 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πληµµελή ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε τα νησιά του Αιγαίου, κατά τη διάρκεια του χειµώνα. τόµ. Β΄, σ. 841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αδυναµία παρακολούθησης των ελληνικών καναλιών στα νησιά του Αιγαίου,
λόγω έλλειψης αναµεταδοτών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 986.
ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους
νοµάρχες και δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1250.
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ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 68.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην
Κοµοτηνή. τόµ. Α΄, σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξησης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, για
τις ζηµιές που υπέστη η ανοιξιάτικη παραγωγή. τόµ. Α΄, σ.
417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αναστολή ανάθεσης έργου, που αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νοµού Πέλλας από τον παγετό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του νοµού Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την παραγωγή τους λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την αναβάθµιση του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β΄, σ.
1282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθίας. τόµ. Β΄, σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας
από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του Ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Γ΄, σ. 1842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-

σιας Τάξης σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση του Νοµού
Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1893.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη µείωση της ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ΄, σ.
1954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη στελέχωση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό
προσωπικό. τόµ. Δ΄, σ. 2900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε µετεγκατάσταση των ποιµνιοστασίων των
κτηνοτρόφων της περιοχής Μηδέας Αργολίδας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Νοµό
Καρδίτσας για την κατασκευή αθλητικών έργων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού
Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χανίων για την περίοδο 20022003. τόµ. Ε΄, σ. 3101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πορεία των ανασκαφών και την αξιοποίηση του χώρου στην Αρχαία ΄Αργιλο του Νοµού Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Ε΄, σ. 3437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επαναλειτουργία
της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3654.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 268, τόµ. Β΄,
σ. 1360, 1385.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας Καφέ 2001». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 470, τόµ. Β΄, σ. 1476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 470, τόµ. Γ΄, σ.
2138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα υδατικών πόρων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1573, τόµ. Δ΄, σ. 2784.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997,
3345, 3370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του ιαµατικού
τουρισµού και του θερµολισµού, ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3060.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1094, 1736, 1812.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2792.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Γραφεία ιδιωτικών
ερευνών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1032, τόµ. Γ΄, σ. 1715.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2254, 2256.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 40.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2078, τόµ. Δ΄, σ. 3144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας σχετικά µε πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν
σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ.
2930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξάρτητης φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3087.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 73.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων,
συγχώνευσης εταιρειών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 268, τόµ. Β΄, σ. 843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ.
1094.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1897.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση έργων υποδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisht Palla». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2274, 2278.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 2, 467, 499.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 939.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
(Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) και της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της
Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας
µετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2670, τόµ. Ε΄, σ.
3687, 3688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφενός και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου αφετέρου». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Χιλής αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3554,
3687.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 204.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
1974, τόµ. Ε΄, σ. 2973, 3007, 3133.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα Κοινωνικής Ασφαλίσης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997, 3439,
3478.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 «΄Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» «΄Ιδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 216, τόµ. Β΄, σ.
1166, 1193.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογικές Δαπάνες κατά τις Νοµαρχιακές
και Δηµοτικές Εκλογές, Οικονοµική Διαχείριση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα Αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 844, 1284,
1320, 1476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1472, τόµ. Γ΄, σ. 1958, 2038, 2125.
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 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1927, 1940.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄,
σ. 2658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ηµέρα µνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του
Ολοκαυτώµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2658,
2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση Συστήµατος Διοίκησης µε
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2980, 3564,
3587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 3232, 3303, 3335, 3593, 3597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
της 24ης Ιουλίου ως ηµέρα αποκατάστασης της Δηµοκρα-
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τίας».(Συζήτηση). τόµ. Ι΄, σ. 262.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Καζακστάν επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών
και εµπορευµάτων».(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1573,
τόµ. Ε., σ. 2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού Χάρτη της
Σύµβασης της Διεθνούς ΄Ενωσης Τηλεπικοινωνιών-Μινεάπολη 1998». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2416, τόµ.
Ε΄, σ. 2969.
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «΄Ιδρυση και Λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 2997.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 17,
95, 171, 351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
845, 1554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Συζήτηση για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2002 β)Συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος
2004. τόµ. Β΄, σ. 1058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συστήµατα ελέγχου των δηµόσιων δαπανών, οργάνωση εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Β΄, σ. 1232.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας της κεφαλαιαγοράς». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1670,
τόµ. Ε΄, σ. 3087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ΄, σ. 1691, τόµ. Δ΄, σ. 2801, 2829,
2857.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2387,
2453, 2514, 2558, 2629, 2773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της

Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3133.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81Α΄) «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµβάσεις Παραχώρησης ΄Εργων και Υπηρεσιών». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3028.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3098, 3599,
3631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου, συνερχοµένου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου
2003 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». (Κατάθεση).
τόµ. Ε΄, σ. 3152.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002».
τόµ. (Συζήτηση-Ψήφιση). Α΄, σ. 168, τόµ. Β΄, σ. 1107.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «΄Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες
διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1501, τόµ. Γ΄, σ. 2160, 2210.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης
για τη Βιοασφάλεια στη Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3152,
3564.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1417, τόµ. Δ΄, σ. 2288,
2329.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 470, τόµ. Β΄, σ. 1489.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1339, τόµ. Γ΄,
σ. 1846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια
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φροντίδα υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 2985, 3662, 3682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Ιατρών».
(Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 2985.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας αποτέφρωσης στο χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
΄Ανω Λιοσίων για νοσοκοµειακά απορρίµµατα από όλη την
Ελλάδα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Α.
Κατσιγιάννης, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Ορφανός, Μ. Λιάπης, Β. Μιχαλολιάκος, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση λειτουργικών προβλήµατων του Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά. τόµ. Α΄, σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και Κέντρου Υγείας
Κυθήρων. τόµ. Α΄, σ. 798.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ.
1094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των χειρουργείων του Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία νέων κλινικών στο
Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Δ΄, σ. 2902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προµήθειες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου Αγίας ΄Ολγας µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3103.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Φυσικής
Αποκατάστασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου.
τόµ. Γ΄, σ. 1839.
Ο
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών
έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 793.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Καζακστάν επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών
και εµπορευµάτων». τόµ. Β΄, σ. 1573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκτέλεση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και λειτουργίας της οδού Αιδηψός-Ροβιές-Λίµνη Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3657.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τις προτάσεις του Υπουργείου να επιτρέψει την επιδιόρθωση κτιρίων και άλλων οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή
«Γκάζι» της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου Ελληνικού, τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1401.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 61.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1684.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Ε΄, σ. 3437.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε καταχώρηση άρθρου
στο χρυσό οδηγό για τα «αποτελέσµατα της οικονοµικής
πολιτικής κ.λπ.». τόµ. Α΄, σ. 316.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών και πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1435.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ. 1608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ΄, σ. 2067.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Πολύζος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Γ. Τσούρνος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Α. Φλωρίνης, Χ.
Ζώης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2387,
2453, 2514, 2558, 2629, 2773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81Α΄) «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3171.
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ΄, σ. 2934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2973, 3007,
3133.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις
Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας,
Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Ε. Παπαδηµητρίου,
Ν. Λέγκας, Θ. Κασσίµης, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ.
3266.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Τσιπλάκος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε΄, σ. 3542.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2003 από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Συζήτη-

ση). τόµ. Β΄, σ. 885.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1417, τόµ. Δ΄, σ. 2288,
2329.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1417, τόµ.Δ΄, σ. 2288,
2329.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά
µε τις απολύσεις πιλότων στην Ολυµπιακή Αεροπορία, την
καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3258.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για
την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο Πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος,
Α.Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλης, Ι.
Χωµατά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του «Περιπτέρου» στο Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β΄,
σελ. 1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1684.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά το
2004 κ.λπ., σελ. Ε΄, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία
του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, τόµ. Ε΄, σελ. 3229.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
του Δήµου ΄Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2068.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Πολύζος,
Α. Δαβάκης, Κ. Τασούλας, Θ. Βασιλείου, Γ. Τσούρνος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Κ. Τσιπλάκης, Ζ. Μακρή, Α. Φλωρίνης, Χ.
Ζώης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Γ΄, σ. 2070.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ΄, σ.
1652.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νοµού Πέλλας από τον παγετό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 930.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
260.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
Α΄, σελ. 125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αξιοποίηση των
χώρων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας στον Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ΄, σ. 2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προαγωγές και τις
µετατάξεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδας. τόµ. Ε΄, σ. 3227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την επαναλειτουργία
της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3539.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο Νοµό Θεσ-

σαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 71.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις του Οργανισµού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την τύχη της
COSMOROM, θυγατρικής της ROMTELECOM. τόµ. Β΄, σ.
1473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. τόµ. Γ΄,
σ. 2033.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εκλογικές Δαπάνες κατά τις Νοµαρχιακές
και Δηµοτικές Εκλογές, Οικονοµική Διαχείριση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα Αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 844, 1284,
1320, 1476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1026.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του Ι. Δραγασάκη ως Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και των Κινηµάτων και της Οικολογίας.
τόµ. Α΄, σ. 149.
ΟΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Νοµών
΄Εβρου και Ροδόπης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην περιοχή κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3042.
Π
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία
της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1843.
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου χρησιµοποίησης µικρών παιδιών σε
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διαφηµίσεις προϊόντων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2035.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2997,
3345, 3370.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 259.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3261.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου Ελληνικού, τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1401.
ΠΑΡΝΗΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ. Ι΄, σ. 60.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 319.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αξιοποίηση των
χώρων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας στον Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάπλαση των λυόµενων κατασκευών στον παραλιακό χώρο του Μικρολίµανου στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1352.
ΠΕΡΑΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λει-

τουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3262.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3259.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1360, 1385.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία
της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1843.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας για την κάλυψη ελλειµµάτων του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1838.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της
Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α΄, σ. 287.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ. 2036.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3171.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές στην τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 928.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην περιοχή Λαυρίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 285.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε καταγγελία που αναφέρεται στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας κ. ΄Εκτορα Νασιώκα (Ποινική Ευθύνη
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των Υπουργών). τόµ. Β΄, σ. 1304.

σίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 163.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο (διά του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας Γ. Παπαντωνίου) σχετικά µε την προµήθεια των αρµάτων µάχης
LEOPARD κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 282.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στις προαγωγές και τοποθετήσεις διπλωµατών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3434.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «΄Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες
διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1501, τόµ. Γ΄, σ. 2160, 2210.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη µετασκευή των πρώην καπναποθηκών
Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε πολυδύναµο πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 149.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Πολιτικό µνηµόσυνο και τήρηση ενός λεπτού σιγή για την
τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β΄, σ. 1245.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στα πορθµεία του Ρίου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων των ναυτεργατών
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 932.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού
Ποταµού. τόµ. Α΄, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστα-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη συµµετοχή της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1655.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά το
2004 κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3222.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3225.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραµµάτων. τόµ. Γ΄, σ. 2036.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο (διά του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας Γ. Παπαντωνίου) σχετικά µε την προµήθεια των αρµάτων µάχης
LEOPARD κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 282.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία.
(Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄,
σ. 3048.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε την Κυβερνητική Πρακτική στη διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προµήθειες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2906.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους
1998. τόµ. Γ΄, σ. 1683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3223.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών ενγένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1094, τόµ. Γ΄, σ. 1736, 1812.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού
Ποταµού. τόµ. Α΄, σ. 127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 268, τόµ. Β΄,
1360, 1385.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1352.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Νοσοκοµείου Αγίας ΄Ολγας µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3103.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση τριανταπεντάωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες
Βουλευτές: ο Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς

των Κινηµάτων και της Οικολογίας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3105.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση της τριανταπεντάωρης και
τριαντάωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση) τόµ. Ε΄, σ. 3324.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών και πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1435.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της
απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Κατάθεση).
τόµ. Δ΄, σ. 2683.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
Εθνικού Ιδρύµατος Μελετών και Ερευνών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ρύθµιση συναφών θεµάτων «. (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας και Σ. Ταλιαδούρος). (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1686.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση
Ελληνικού Ιδρύµατος Ιστορίας, Μελέτης και ΄Ερευνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» και ρύθµιση συναφών θεµάτων»
(Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Σ. Ταλιαδούρος).
(Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 2052.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2003 από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 885.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Συζήτηση για τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2002 β)Συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος
2004. τόµ. Β΄, σ. 1058.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πορεία του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 61.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού
Προϋπολογισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του
Προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο
του Προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1158.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους
οικονοµικού έτους 2004, τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. τόµ. Β΄, σ. 1291.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας για την κάλυψη ελλειµµάτων του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2387,
2453, 2514, 2558, 2629, 2773.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης
για τη Βιοασφάλεια στη Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3152,
3564.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Χιλής αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3554,
3687.
ΠΥΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του Ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Γ΄, σ. 1842.
ΠΥΡ-ΚΑΛ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(βλ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ)
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νοµού Πέλλας από τον παγετό
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 930.
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β΄, σ.
1156.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτη-

ση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
τόµ. Β΄, σ. 1399.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2254, 2256.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. (Επερωτώντες Βουλευτές: 14 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1405.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. (Επερωτώντες Βουλευτές: 14 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1405.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση υλοποίησης των εξαγγελθέντων µέτρων
για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1216.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογειοποίηση
τµήµατος της γραµµής του προαστιακού σιδηροδρόµου στο
Δήµο Αγίων Αναργύρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1024.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόοδο των έργων του
τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Αγγελόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Μπούρας, Π. Μαντούβαλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2100.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις δυσλειτουργίες στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ΄Ανω Λιοσίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1252.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλ-
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λου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση δηµοπράτησης, κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Σµοκόβου κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1837.
ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της προέκτασης του Σταδίου «Καραϊσκάκη». τόµ. Α΄, σ. 318.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αναστολή ανάθεσης έργου, που αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 927.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο
στη Δηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνας 9.84 κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 256.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ.
1094.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας
σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο Βριλησίων του χώρου
του στρατοπέδου του Πολεµικού Ναυτικού «Ναυτική ΒάσηΝαυτικό Οχυρό». τόµ. Γ΄, σ. 1956.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πληµµελή ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε τα νησιά του Αιγαίου, κατά τη διάρκεια του χειµώνα. τόµ. Β΄, σ. 841.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1377,
1382.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βερυβάκη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 3623.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της Ευρώπης». τόµ.
Α΄, σ. 421.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2003 από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.τόµ. Β΄,
σ. 885.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ. 1608.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων. τόµ. Γ΄, σ. 1991.
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ΄, σ. 2934.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς των λειτουργιών
του Κράτους». τόµ. Ε΄, σ. 3383.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας
για έκταση επτακοσίων στρεµµάτων, στα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου «ΣΧΟΙΝΙΑΣ» ο οποίος εδρεύει στο Δήµο ΄Ελους Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2124.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών και πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των δηµοσίων συµβάσεων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1435.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 40.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 73.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας Καφέ 2001». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1476.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
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προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού Χάρτη της
Σύµβασης της Διεθνούς ΄Ενωσης Τηλεπικοινωνιών-Μινεάπολη 1998». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
(Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) και της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της
Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας
µετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2670.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου, τη µετατροπή των συµβάσεών
τους σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 259.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµβάσεις Παραχώρησης ΄Εργων και Υπηρεσιών». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3028.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της

Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2097.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις αµοιβές των µελών του Συµβουλίου
της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 128.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου, συνερχοµένου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου
2003 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». (Κατάθεση).
τόµ. Ε΄, σ. 3152.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας Καφέ 2001». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 470.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 470.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ.
1094.
Σχέδιο νόµου Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». τόµ. Β΄, σ. 1573.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέ-
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ντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 1897.
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 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1927, 1940.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3133.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών-µελών τους αφενός και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας σχετικά µε πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν
σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ.
2930.
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Καζακστάν επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών
και Εµπορευµάτων». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Χιλής αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3554,
3687.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ΝΑΤΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 935.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση έργων υποδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisht Palla». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2274, 2278.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την «ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών και
κοινωνικών αγώνων». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ο. Κολοζώφ, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Π. Κοσιώνης,
Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Δ.
Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β΄, σ. 1218.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου Ελληνικού, τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1401.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
(κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) και της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της
Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, για προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας
µετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3687, 3688.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς
φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1895.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας».(Συζήτηση). τόµ. Ι΄, σ. 262.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 68.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α΄,
σ. 168.

50
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την εξοµοίωση των αναπήρων του
Δηµοκρατικού Στρατού µε τους αναπήρους των άλλων πολέµων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1028.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3098, 3599,
3631.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έλλειψη σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β΄, σ. 1429.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
834.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στα Σώµατα Ασφαλείας, την αναγνώριση του επαγγέλµατός
των ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 64.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α΄,
σ. 168.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της προέκτασης του Σταδίου «Καραϊσκάκη». τόµ. Α΄, σ. 318.
Τ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών. τόµ.
Γ΄, σ. 1683.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Α΄, σ. 418.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αναστολή ανάθεσης έργου, που αφο-

ρά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 927.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε το κόστος χρήσης της τεχνολογίας
ADSL για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (INTERNET). τόµ.
Β΄, σ. 1474.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2128.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στελέχωση µε το
αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 319.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π.
Λαφαζάνης, Ι. Στεργίου, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ΄, σ. 1660.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε το κόστος χρήσης της τεχνολογίας
ADSL για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (INTERNET). τόµ.
Β΄, σ. 1474.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού Χάρτη της
Σύµβασης της Διεθνούς ΄Ενωσης Τηλεπικοινωνιών-Μινεάπολη 1998». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2416, τόµ.
Ε΄, σ. 2969.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη ΔΕΗ -TELLAS. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Κ. Καραµπίνας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Νάκος, Α. Αγγελής,
Ε. Αγγελούσης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Στ. Καλαφάτης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Α. Μπέζας, Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ι. Τζαµτζής, Β. Τσίπρας, Π. Φουντουκίδου, Η. Φωτιάδης,
Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε΄, σ. 3290.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1161.
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
ακρίβεια στην αγορά κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2931.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης σχετικά µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις διαφορές στην τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ΄, σ. 2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
ακρίβεια στην αγορά κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2931.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
ΤΙΤΛΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας
για έκταση επτακοσίων στρεµµάτων, στα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου «ΣΧΟΙΝΙΑΣ» ο οποίος εδρεύει στο Δήµο ΄Ελους Λακωνίας. τόµ. Γ΄, σ. 2124.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την ανάπτυξη των δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των εξαρτησιογόνων
και τοξικών ουσιών. (Επερωτώντες 22 Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄, σ. 1898.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 «΄Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» «Ιδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 216, τόµ. Β΄, σ.
1166, 1193
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ακύρωση των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1924.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του ιαµατικού
τουρισµού και του θερµολισµού, ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Ε΄, σ. 3060.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον κλάδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3077.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης στο Εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάπλαση των λυόµενων κατασκευών στον παραλιακό χώρο του Μικρολίµανου στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1923.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον κλάδο. (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε΄, σ. 3077.
ΤΟΥΡΚΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3133.
ΤΡΑΜ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πρόοδο των έργων του
τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Αγγελόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Μπούρας, Π. Μαντούβαλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Γ΄, σ. 2100.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών, µε το πρόσχηµα εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη
χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Γενικής
Τράπεζας. τόµ. Ε΄, σ. 3228.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εξάρθρωση της 17 Ν κ.λπ. τόµ.
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Γ΄, σ. 1896.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1705 και ειδικό
196 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 160.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1706 και ειδικό
197 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ. 181.
Συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
2053 και ειδικό 227 περί µισθώσεως ακινήτων. (Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2877.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 123.
ΤΥΝΗΣΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2128.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση λειτουργικών προβλήµατων του Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά. τόµ. Α΄, σ. 419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2030.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄,
σ. 2985, 3662, 3682.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για
την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο Πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος,
Α.Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλης, Ι.
Χωµατά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 131.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
τόµ. Α΄, σ. 168.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Προστασία και διαχείρηση των υδάτων-Ε-

ναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2002». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1107.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα υδατικών πόρων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1573, τόµ. Δ΄, σ. 2784.
ΥΔΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την κάλυψη της θέσης ιατρού στο
αγροτικό ιατρείο ΄Υδρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 797.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε
την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ΄Υδρευσης
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 836.
ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση έργων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη Νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Γ΄, σ. 1955.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 317.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. τόµ. Γ΄,
σ. 2033.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
845, 1554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων,
ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1958,
2038, 2125.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση Συστήµατος Διοίκησης µε
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 2980, 3564,
3587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3098, 3599,
3631.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 68.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΥΕ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1398.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 67
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία
πέραν του πενθηµέρου στους Πολιτικούς Υπαλλήλους του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ΄, σ. 1713.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ευρ. Στυλιανίδη
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών ενόψει εξελίξεων στα κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ.
Ε΄, σ. 3534.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου, τη µετατροπή των συµβάσεών
τους σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 162.
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία
πέραν του πενθηµέρου στους Πολιτικούς Υπαλλήλους του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ΄, σ. 1713.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην Κοινότητα
Αφιδνών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3288.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 835.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση).

τόµ. Δ΄, σ. 2812, τόµ. Ε΄, σ. 3133.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 17,
95, 171, 351.
ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ (βλ. ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών
SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1925.
Χ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την υλοποίηση έργων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη Νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Γ΄, σ. 1955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη στελέχωση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό
προσωπικό. τόµ. Δ΄, σ. 2900.
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε΄, σ. 3257.
ΧΙΛΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Δηµοκρατίας της Χιλής αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3554,
3687.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών, µε το πρόσχηµα εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 415.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Φυσικής
Αποκατάστασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου.
τόµ. Γ΄, σ. 1839.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλαδας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3435.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Νοµών
΄Εβρου και Ροδόπης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην περιοχή κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3042.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3259.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας αποτέφρωσης στο χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
΄Ανω Λιοσίων για νοσοκοµειακά απορρίµµατα από όλη την
Ελλάδα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Α.
Κατσιγιάννης, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Ορφανός, Μ. Λιάπης, Β. Μιχαλολιάκος, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α΄, σ. 292.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων σχετικά µε τις δυσλειτουργίες στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ΄Ανω Λιοσίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1252.
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων µελών του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 3.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Γ΄, σ.
1808.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους
2004». τόµ. Δ΄, σ. 2712.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, Συνασπισµού και ΚΚΕ για το άρθρο 49 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 2875.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 49 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα ανα-

πτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής -αντικειµενικοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
2969, 1973.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών». τόµ. Ε΄, σ. 3593.
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ψ.Κ.Β.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλαδας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3435.
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση τριανταπεντάωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες
Βουλευτές: ο Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς
των Κινηµάτων και της Οικολογίας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3105.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση της τριανταπεντάωρης και
τριαντάωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε΄, σ. 3324.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπήςγια την αναθεώρηση της κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’, σ.
325, 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1292.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2568.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 126.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 894, 895.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1407.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2102, 2112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προαγωγές και τις µετατάξεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας. τόµ. Ε’, σ. 3227.
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλιπή αστυνόµευση του Νοµού Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3287.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1849, 1850-1852, 1870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2662.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 843, 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2614, 2615.
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2603.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση προκήρυξης του έργου εκσυγχρονισµού του Σταδίου
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3044, 3045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πιστώσεις
που χορηγήθηκαν στο Νοµό Καρδίτσας για την κατασκευή
αθλητικών έργων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3075, 3076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Αταλάντης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3287.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 37,
104, 176, 180, 188, 190, 191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 191.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 997, 998, 1001, 1007, 1008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1037, 1040,
1044, 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1122, 1123.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1259, 1260, 1266,
1267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2391-2407.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2817, 2825, 2829, 2830, 2841,
2845, 2871, 2872, 2885, 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3189, 3204, 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3243,
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ). τόµ. Ε’, σ. 3275, 3278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3550-3552.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 805, 816.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου του Ελληνικού, τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1401.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1451, 1456, 1457.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2669.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους λόγους
αποδοχής της παραίτησης της Πρωτοδίκου Κωνσταντίνας
Μουρµπούλια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3660.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». 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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».

τόµ. Ε’, σ. 3199.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους νοµάρχες και
δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2516, 2517.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1124-1125, 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 2045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3246.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 859, 860, 870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2529.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2663.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, για τις ζηµιές που υπέστη η ανοιξιάτικη παραγωγή. τόµ. Α’, σ. 417.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκτιµήσεις
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
για τις ζηµιές που υπέστησαν οι ροδακινοπαραγωγοί του
Νοµού Πέλλας από τον παγετό κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 931, 932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β’, σ. 1429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1433, 1434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση
του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3099, 3100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων για την περίοδο 2002-2003. τόµ. Ε’, σ. 3102, 3103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3110, 3111, 3113, 3120-3122, 3123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Ελλάδας στην πρόταση της Κοµισιόν για το νέο κανονισµό
του καπνού. τόµ. Ε’, σ. 3130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3131, 3132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3654, 3655.
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1562.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2428.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2809.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3183.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της

Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3232, 3234, 3238, 3240, 3320, 3335.
Β
ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2538.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2934.
ΒΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1284-1286, 1321, 1325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2496.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση προκήρυξης του έργου εκσυγχρονισµού του Σταδίου
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων για την περίοδο 2002-2003. τόµ. Ε’, σ. 3102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε’, σ. 3257.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 101,
179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 868, 869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1166, 1187, 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση έργων οικοδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisth
Palla». τόµ. Δ’, σ. 2275, 2277.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ’, σ. 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3671.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2312, 2313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.
τόµ. Ε’, σ. 3292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3453.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1360, 1379.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1783-1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2494, 2495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3193.
ΒΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1361-1363,
1379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2608.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2502.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετασκευή
των πρώην καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε πο-

λυδύναµο πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου, τη
µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 162, 163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2288, 2314-2318, 2328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2584.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2104-2107, 2108, 2114, 2115, 2116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2460, 2461.
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 265, 269.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3613, 3614, 3623.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’,
σ. 3623.
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1841.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2109, 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2588, 2589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2801, 2821, 2825, 2829, 2830,
2831, 2847, 2857, 2858, 2875.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
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της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3456.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 28.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α’, σ. 415.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1255, 1256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις του Δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2199, 2200.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2289-2292, 2324, 2325.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2501.
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2980.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ.
Α’, σ. 61.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 430-432.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1789, 1790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2198, 2199.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ’, σ. 2295.
Γ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 492, 493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 806, 807.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το κόστος χρήσης της
τεχνολογίας ADS για την πρόσβαση στο διαδίκτυο
(INTERNET). τόµ. Β’, σ. 1475.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία πέραν του
πενθηµέρου στους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ’, σ. 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3611, 3612, 3622.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1325, 1327, 1338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1719.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2018.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ’, σ. 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2522, 2523.
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ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1787.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ.
Δ’, σ. 2905, 2906.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 887-890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση τµήµατος του προαστιακού σιδηροδρόµου στο Δήµο Αγίων Αναργύρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3444, 3445, 3446, 3469,
3477.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, για τις ζηµιές που υπέστη η ανοιξιάτικη παραγωγή. τόµ. Α’, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1107-1109, 1134,
1135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2164, 2165, 2166, 2201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2632.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3600, 3601, 3602, 3621,
3623.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 422, 423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3309.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α’, σ. 385-387.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 436-438, 453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2577-2580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στις προαγωγές και τοποθετήσεις διπλωµατών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3434, 3435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών ενόψει εξελίξεων στα κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ.
Ε’, σ. 3534, 3535.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 133, 144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 292, 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1492, 1493, 1521, 1522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2530, 2531.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΜΟΣΧΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκτιµήσεις
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από
τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθείας. τόµ. Β’, σ. 1350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3342.
ΓΚΑΛΗΠ ΓΚΑΛΗΠ
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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 του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2659.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 890-892, 904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1111, 1135, 1136.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1844.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2162, 2170-2172, 2202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2295, 2296, 2323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2425-2428.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2937, 2941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3244, 3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3346, 3351-3353,
3364, 3365, 3369.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 66.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 71, 72.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών. τόµ. Α’, σ. 120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 121,
122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση

µε το αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 410, 411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Α’, σ. 415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 479, 480, 497, 498, 499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
834, 835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως
διδαχή η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 929, 930.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
τραγικό γεγονός στην Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό
νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2066.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 140, 141, 142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 300.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
360.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 885-887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1514, 1515, 1516, 1525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2458, 2460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3671.

118
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1338.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας για έκταση επτακοσίων στρεµµάτων, στα µέλη
του Αγροτικού Συλλόγου «ΣΧΟΙΝΙΑΣ» ο οποίος εδρεύει
στο Δήµο Έλους Λακωνίας. τόµ. Γ’, σ. 2124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2604.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3108, 3119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
του εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών και εσπεριδοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3131.
ΔΑΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1688, 1689, 1700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2865, 2866.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ανακοινώνεται η παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α’, σ. 149.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1565,
1580, 1581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2636.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1292, 1293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος

περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 2042.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση έδρας Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ. 840.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3561.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2476.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1185, 1186, 1191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1793, 1794, 1806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2520, 2521.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1786.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης λειτουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3263.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας. τόµ. Α’, σ. 149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 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». τόµ. Α’, σ. 936, 938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ορ-
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γάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 945, 946, 955.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 1003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 2045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 έργων οικοδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisth
Palla». τόµ. Δ’, σ. 2274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο
αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε
την αποστολή Ελληνικών στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3074.
ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 67, 68.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 286,
287.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 326, 330, 336, 337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού
Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την
παραγωγή τους λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφορία γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1397.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του κόστους
των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ.
Γ’, σ. 1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1757-1761, 1790, 1791, 1807, 1808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του Ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας
Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 1842, 1843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την κυκλοφορία µεταλλαγµένων προϊό-

ντων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1891, 1892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιτέλεση
των σκοπών του διαθέτη του «Κληροδοτήµατος Τασούλα»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2098, 2099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2477, 2483.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 62.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
δηµόσιας περιουσίας για την κάλυψη ελλειµµάτων του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3223.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 259, 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 467, 472.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης. τόµ. Β’, σ. 1663-1667, 1670, 1671, 1672, 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26562658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3261, 3262.
Ζ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3171-3173.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας. τόµ.
Α’, σ. 60.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού.
τόµ. Α’, σ. 127, 128.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 163, 165.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις
του Υπουργείου να επιτρέψει την επιδιόρθωση κτιρίων και
άλλων οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή «Γκάζι» της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση
των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1131, 1132-1134, 1137.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1162, 1163.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1256-1259, 1260,
1264, 1265, 1266, 1267.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων στον Αµβρακικό Κόλπο. τόµ. Β’, σ. 1355.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την µόλυνση που προκαλεί η λειτουργία της Βιοµηχανίας ΣΟΒΕΛ στον Αλµυρό Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1843, 1844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2205-2207.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2074,
2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2664.
Θ
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1716.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη συνέχιση του θεσµού της «Ολυµπιακής Παιδείας», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
καθηγητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µεταπτυχιακού τµήµατος στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών

Φλώρινας. τόµ. Β’, σ. 1215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1352,
1353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά τους
Ολυµπιακούς του 2004 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029, 2030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από νεανικό
διαβήτη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2030, 2031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά το
2004. τόµ. Ε’, σ. 3222.
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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2467.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2559, 2560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3303, 3304.
Κ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
360, 361, 365, 366, 367, 368, 517.
Οµιλία του επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη,
Ι.Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ. 517.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 10671070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο τρόπου και χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1736, 1737, 1738.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1991.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2160, 2161, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2160, 2161, 2163.
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 2004».
τόµ. Δ’, σ. 2387.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 139, 140, 146, 147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 298-300.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1512, 1513, 1524, 1525, 1527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1866, 1867, 1872.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1906,
1907, 1908.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2107-2109, 2115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3461, 3473.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2465.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3050, 3060.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3117, 3118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3314.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
289, 290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποϊίας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1432.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 30.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2310.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2912, 2920.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2950.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 451.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 993, 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2485.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ). τόµ. Ε’, σ. 3266, 3276.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3542, 3543, 3552.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1118-1119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1254, 1263.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2103, 2113.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2517, 2518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2984.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2487.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 854, 855, 860, 861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών στο
συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. τόµ. Ε’, σ.
3437.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 73.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου, τη
µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 162.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη γεωτεχνικών στον Οργανισµό των
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 286.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και
του Κέντρου Υγείας Κυθήρων. τόµ. Α’, σ. 799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 944, 955.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό και βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδοµής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.

834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 846-848.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». τόµ. Β’, σ. 935, 937.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 της 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». τόµ. Β’, σ. 938.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1179.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ’, σ. 1895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 της εγκλήµατος». τόµ. Δ’, σ. 2254, 2255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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
έργων οικοδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του
Bisth Palla». τόµ. Δ’, σ. 2274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2455.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Νοσοκοµείου Αγίας Όλγας µε το απαραίτητο ιατρικό
και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3148.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Γενικής Τράπεζας. τόµ. Ε’, σ. 3229.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3562.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3441, 3446, 3471, 3472,
3473.
Οµιλία του επί διαδικαστικού και επί προσωπικού του θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3446.
ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 131, 143.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 486.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1998.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Α’, σ. 375-378, 389, 393.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1443-1445.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση
σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Β’, σ. 1612-1624, 1625, 1626, 1636-1638, 1641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26842704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3234, 3235.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς
των λειτουργιών του κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3393-3400,
3414-3419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3690.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1408.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.

τόµ. Ε’, σ. 3290, 3298.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1752.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2580.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές
των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 174.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κρίση µεταξύ της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού
νόµου να περιληφθεί και κώδικας ηθικής πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1721-1722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δα-
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σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξάρθρωση της 17Ν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προµήθειες στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2906.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
παρακολούθησης των ελληνικών καναλιών στα νησιά του
Αιγαίου λόγω έλλειψης αναµεταδοτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 987.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2572.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 958, 959.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1032.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1164, 1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2569, 2571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2910, 2912-2915, 2916, 2917, 2920, 2921, 2922.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 218, 228.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.

1794, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3569-3571, 3580, 3582.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 33,
34, 185, 186, 190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1338, 1339.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλών του δηµοσίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών. τόµ. Γ’, σ. 1684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2636,
2637.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2935, 2937, 2957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3146, 3160.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
261.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 293, 302.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1253, 1263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2196, 2197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3024, 3025, 3026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3538.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του περί παραιτήσεώς του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β’, σ. 1200.
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που είχε καταθέσει στην επιτροπή του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.»και δεν υπάρχει στα
πρακτικά της Επιτροπής. τόµ. Β’, σ. 851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 948, 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 2044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2531, 2532.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α’, σ.
288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 472, 476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 852.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 905.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ.
Β’, σ. 1064, 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1116.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1327, 1333.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1440, 1441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιτέλεση
των σκοπών του διαθέτη του «Κληροδοτήµατος Τασούλα»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2181, 2182, 2204, 2205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2521, 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2810, 2838, 2842, 2848, 2849,
2877, 2883, 2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3152, 3161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3180, 3182, 3201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3248, 3249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3364.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3571-3573, 3578, 3582,
3586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3600, 3601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και λειτουργίας της
οδού Αιδηψός-Ροβιές-Λίµνη Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για
την παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο
Προκόπι της Εύβοιας. τόµ. Ε’, σ. 3659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3672.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
µέτρων ασφάλειας στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1654.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1696, 1702, 1703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2318-2321, 2327.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
363, 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1327, 1328, 1333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2491, 2492.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 133, 144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόλιση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το

Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1856, 1857.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1898,
1899.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2102, 2113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3665.
ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1846, 1847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2612, 2613.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων στον Αµβρακικό Κόλπο. τόµ. Β’, σ. 1355, 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3022, 3028.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 263.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2602.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 442.
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Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση
σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Β’, σ. 1626-1628, 1638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3312.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των χειρουργείων του Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1214, 1215.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2002, 2020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2653.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3435, 3436.
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1927, 1933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2299, 2328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2558.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 321, 334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2571.
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΩ
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για

τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2001.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µεταπτυχιακού τµήµατος στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών
Φλώρινας. τόµ. Β’, σ. 1215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1366, 1367.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
µε το αναγκαίο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1494, 1495, 1523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου. τόµ. Γ’, σ. 1840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1850, 1870.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3667,
3679.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2607, 2608.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 856, 857, 858, 859, 870, 871.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης
των αποτελεσµάτων για την κατάταξη επαγγελµατία οπλίτη
στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Β’, σ. 1281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 έρ-
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γων οικοδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisth
Palla». τόµ. Δ’, σ. 2276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών στο
συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. τόµ. Ε’, σ.
3436, 3437.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1109-1111, 1135.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2908, 2918.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 66.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 265.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
362, 367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών,
µε το πρόσχηµα των εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
416.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ.
1653.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης. τόµ. Γ’, σ. 1667, 1672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1746, 1804, 1805.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας που έθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ’, σ. 1746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την κυκλοφορία µεταλλαγµένων προϊόντων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της απόφα-

σης 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 (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1931, 1934, 1935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1977,
2038, 2041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του προσωπικού στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων για τους Έλληνες πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
τόµ. Δ’, σ. 3040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3240, 3241, 3242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3321.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφορές
στην τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1162, 1163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1174, 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1290, 1337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών. τόµ. Β’, σ. 1354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. τόµ. Β’, σ.
1400.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δη-
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µόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1450, 1451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Δ’, σ. 2254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2471.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των καταθετών εκ µέρους των Τραπεζών,
µε το πρόσχηµα των εξόδων διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796,
797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρέωση υψηλών επιβαρύνσεων για τη χορήγηση δανείων και προσωπικών καρτών από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 799, 800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφορές
στην τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 928, 929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ακρίβεια στην αγορά κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2931, 2933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3367, 3368, 3369.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετασκευή
των πρώην καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε πολυδύναµο πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 317.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 450.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 902.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2581.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2989.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσις Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµο
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 262, 263, 268.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2017.
ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 479.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 10651066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1414, 1415, 1416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1963,
2043.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1997, 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3463.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 38.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 331.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 439-441.
Οµιλία του για την τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου.
τόµ. Β’, σ. 1245.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
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διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1573.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας Για τον σύντοµο τρόπο και χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1745, 1762, 1763.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας που έθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ’, σ. 1745.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2819, 2872, 2873.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2917.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3190, 3191.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 475.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 905, 906.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των

πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1453-1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1901.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1992, 1994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2539.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2952.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Α’, σ. 381-385, 397.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 426-428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την Κυβερνητική πρακτική στη διαχείριση των
δηµόσιων οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 792.
Οµιλία του για την τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου.
τόµ. Β’, σ. 1247.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση
σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Β’, σ. 1628-1632, 1639, 1640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26712674.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς
των λειτουργιών του κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3404-3407,
3423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3695-3697.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 96.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτι-
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κή Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1925.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2946.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 19,
20, 31, 40, 72, 176, 181, 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1959,
1960, 1980, 2038, 2039, 2051, 2054.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµου εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β’, σ. 1351.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2547, 2548,
2549.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2947.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3108, 3119.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 848-850.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ.
Β’, σ. 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1561, 1576,
1577, 1578.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης. τόµ. Γ’, σ. 1661, 1668, 1669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2416-2420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2807, 2822, 2835, 2836, 2837,

2844, 2862, 2863, 2874, 2880, 2881, 2886..
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2943, 2944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3177, 3179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3606, 3607, 3619, 3631.
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 814, 815.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1377, 1378.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3348.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2191, 2192, 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2439.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 34.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 325, 335.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
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σ. 1518.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2589, 2590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3184.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους
στο Εθνικό κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
258, 259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της
προέκτασης του Σταδίου Καραϊσκάκη. τόµ. Α’, σ. 318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του «Περιπτέρου» στο
Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1024.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1691-1695, 1700, 1701, 1702, 1703,
1704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2294, 2295, 2304-2306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των ανασκαφών και την αξιοποίηση του χώρου στην Αρχαία Άργιλο του Νοµού Σερρών. τόµ. Ε’, σ. 3129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατεδάφιση του περιπτέρου του Λιµενικού Ταµείου στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. τόµ. Ε’, σ. 3257, 3258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού πρασίνου στο Γουδί κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3260, 3261.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2526.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3077, 3087, 3088.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ.
Β’, σ. 1072-1073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1868, 1869, 1873.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2605.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
ανάθεσης έργου, που αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας.
τόµ. Β’, σ. 927, 928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». τόµ. Β’, σ. 936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 της 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». τόµ. Β’, σ.
939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 940, 945, 948, 949,
950-953, 956, 958, 959, 960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων για τους Έλληνες πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
τόµ. Δ’, σ. 3040, 3041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στο οποίο
αναφέρεται ότι ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα ζήτησε
την αποστολή Ελληνικών στρατευµάτων στο Ιράκ κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3074.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 845.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 73.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξοµοίω-
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ση των αναπήρων του Δηµοκρατικού Στρατού µε τους αναπήρους των άλλων πολέµων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο
Βριλησσίων του χώρου του στρατοπέδου του Πολεµικού
Ναυτικού «Ναυτική Βάση-Ναυτικό Οχυρό». τόµ. Γ’, σ.
1956, 1957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Γενικής Τράπεζας. τόµ. Ε’, σ. 3228, 3229.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 35.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2432.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1286-1288, 1304, 1322,
1330, 1337, 1338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2457.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 184.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ.
Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ. 360.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 1002.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 1058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου: «Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’,
σ. 1554-1556, 1577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2422.
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1862.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 432, 433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1964,
2042, 2048, 2052, 2054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2183, 2184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2300, 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3245, 3338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3574.
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 24,
25, 191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, αντιµετώπισης των προβληµάτων στρέβλωσης στην αγορά, τη νόθευση του ανταγωνισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1118.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2011.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2081.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µετακίνηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο χώρο στάθµευσης του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1430, 1431.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3566, 3567, 3580, 3581.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της ε-
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γκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 803, 805, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3107, 3118, 3119.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2465.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1499, 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1859.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 103,
172, 175, 178, 180.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
362, 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1366.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο τρόπο και χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1739, 1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1932, 1935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2162, 2165, 2168, 2174-2176.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ’, σ. 2295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2595, 2645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2815, 2841, 2842, 2868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3232, 3237, 3307, 3308, 3309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3451.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της θέσης ιατρού στο Αγροτικό Ιατρείο ‘Υδρας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φετινό
διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ’, σ. 2930.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 438, 447, 453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 858, 859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 953, 956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1374, 1375,
1381.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
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1770, 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2629.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3105.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1254, 1263, 1264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ
τόµ. Β’, σ. 1356.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2435.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 435.
Οµιλία της σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1435, 1436, 1463.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3154, 3161, 3162.
Οµιλία της επί διαδικαστικού και επί προσωπικού θέµατος του Λ. Κανελλόπουλου στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3446.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3471.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3614, 3615.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Υγείας Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Στίβου Πειραιά στο χώρο της
προέκτασης του Σταδίου Καραϊσκάκη. τόµ. Α’, σ. 318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ‘Υδρευσης Αποχέτευσης
Πρωτευούσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β’, σ. 837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των χώρων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας
στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».

τόµ. Γ’, σ. 2182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ.
ΝΒ’, σ. 1501.
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1166, 1167, 1176, 1181,
1184, 1185, 1192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1657, 1658.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία πέραν του
πενθηµέρου στους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης. τόµ. Γ’, σ. 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1981,
1982, 2038, 2047, 2048, 2052, 2053, 2054.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 208, 209, 210, 225227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταχώρηση άρθρου στο Χρυσό Οδηγό για τα αποτελέσµατα οικονοµικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 316.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 903, 904.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 992, 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόοδο των έργων του τραµ και του Προαστιακού σιδηροδρόµου. τόµ. Γ’,
σ. 2100, 2101, 2110, 2111, 2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2197, 2198.
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 του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3456.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη του διαγωνισµού προµήθειας του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των εµπορικών επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3173, 3202.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 123, 124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Υγείας Αίγινας και Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
125.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας αποτέφρωσης στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) των Άνω Λιοσίων για νοσοκοµειακά
απορρίµµατα από όλη την Ελλάδα. τόµ. Α’, σ. 296, 297,
298, 302, 303, 304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της θέσης ιατρού στο Αγροτικό Ιατρείο ‘Υδρας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου και
του Κέντρου Υγείας Κυθήρων. τόµ. Α’, σ. 798, 799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου. τόµ. Γ’, σ. 1839, 1840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδιών στο Νοσοκοµείο
Αλεξανδρούπολής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2901, 2902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
νέων κλινικών στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ.
2902, 2903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Νοσοκοµείου Αγίας Όλγας µε το απαραίτητο ιατρικό
και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3103, 3104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά. τόµ. α’, σ. 419, 420.
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2590.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 482, 483.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 900, 901, 902, 910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1778, 1780, 1806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2466.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 17,
39, 95, 174, 176, 178, 179, 182.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3193.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2803, 2822, 2829, 2832, 2844,
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2847, 2858, 2859.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ). τόµ. Ε’, σ. 3267-3269.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3544.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1451, 1452, 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2582.
Ξ
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 71.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 473, 494.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληµµελή
ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε τα νησιά του Αιγαίου, κατά τη
διάρκεια του χειµώνα. τόµ. Β’, σ. 842.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στη γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 933.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση
των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1112-1114, 1136.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1364, 1365,
1380.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης. τόµ. Γ’, σ. 1660, 1669.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο χρόνο που διατέθηκε για
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην
Ολοµέλεια. τόµ. Γ’, σ. 1738.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1738, 1749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2172-2174, 2203, 2204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2297-2299, 2327.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2500.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2868.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδιών στο Νοσοκοµείο
Αλεξανδρούπολής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2902.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3116, 3117.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστέρησεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3347, 3353, 3354, 3367.
Ο
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1687, 1698, 1699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2306-2308.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2909, 2919.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». τόµ. Β’, σ. 935, 937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 939, 954, 956, 959.
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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 του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2634.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση και λειτουργία του Ιχθυογενετικού σταθµού Γιάλοβας
Πυλίας Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 1843.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2618.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 29.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1739-1742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1974,
1975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3464.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 26.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1556-1558,
1578, 1579, 1589.
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εισαχθεί από το Δηµοτικό Σχολείο ως
διδαχή η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1365.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3184.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 795, 796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1027, 1028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης των εξαγγελθέντων µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1216, 1217.
Οµιλία του για την τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου.
τόµ. Β’, σ. 1248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση προληπτικής δικαστικής κρίσης για τους νοµάρχες και
δηµάρχους για την αποφυγή δικαστικών διώξεων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1250, 1251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1300-1301, 1307, 1320,
1325, 1326, 1327, 1328, 1335, 1337, 1339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου εν όψει της ψήφισης του νέου εκλογικού
νόµου να περιληφθεί και κώδικας ηθικής πολιτικής συµπεριφοράς κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1403, 1404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους 1998.
τόµ. Γ’, σ. 1683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924, 1925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1932, 1937, 1939, 1940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στον Δήµο Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2032, 2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις του Δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2068, 2069.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-
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βέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 20742078, 2084, 2085, 2087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθούν οι υπάλληλοι των περιφερειών και των Τµηµάτων Αλλοδαπών στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, ενόψει των εθνικών εκλογών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3045, 3046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου. τόµ. Ε’, σ. 3224,
3225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3232, 3236, 3324, 3325, 3335, 3338, 3339,
3340, 3342, 3343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων διευκόλυνσης των εκλογέων της 7ης
Μαρτίου σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3656, 3657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και λειτουργίας της
οδού Αιδηψός-Ροβιές-Λίµνη Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3657, 3658.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3602, 3603, 3604, 3620.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.
τόµ. Ε’, σ. 3291.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 324, 335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
ανάθεσης έργου, που αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μεθοριακού Σταθµού Εξοχής Δράµας.
τόµ. Β’, σ. 928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2865, 2875.
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 433.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2609.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 991.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του για την ανεξαρτητοποίησή του. τόµ. Β’, σ.
1249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2631.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3306, 3307.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 807, 816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1178.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2018.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3315.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του για την τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου.
τόµ. Β’, σ. 1246.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1439.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την τύχη της
COSMOROM , θυγατρικής της ROMTELECOM. τόµ. Β’, σ.
1473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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
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στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2635.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση
των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1119-1122, 1123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2166, 2167, 2184-2187, 2201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2599-2602.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3691-3693.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την αναβάθµιση του Νοµού Μεσσηνίας.
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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
νέων κλινικών στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ.
2903.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3109, 3119.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3179.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την προµήθεια των αρµάτων µάχης LEOPARD

κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 283, 284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26742677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3053, 3061, 3062, 3063.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ)
Οµιλία της προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α’, σ. 378381, 396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26782681.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς
των λειτουργιών του κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3401-3404,
3423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3693-3695.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο στη Δηµοτική επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνας
9.84 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 256.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 444-446.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση έργων
ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη
Νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού
Χαλκιδικής. τόµ. Γ’, σ. 1955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2866, 2877, 2878, 2887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών
Χαλκιδικής µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. τόµ. Δ’, σ. 2900.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην περιοχή του Λαυρίου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 285, 286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή αποµόνωση της Εύβοιας και της Σκύρου. τόµ. Α’, σ.
287, 288, 289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληµµελή
ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε τα νησιά του Αιγαίου, κατά τη
διάρκεια του χειµώνα. τόµ. Β’, σ. 841, 842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο πορθµείο του Ρί-
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ου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων
των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρακτική
εκπαίδευση των σπουδαστών της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 987, 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
µέτρων ασφάλειας στο Λιµάνι Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1654, 1655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2564, 2566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φετινό
διαγωνισµό των Δοκίµων Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Δ’, σ. 2930, 2931.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 189.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
363.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 446, 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1128, 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1189,
1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1297, 1298, 1306, 1307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1376, 1377,
1382, 1383, 1385.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ.
1377, 1382, 1383, 1385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1764, 1765, 1766, 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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
(2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1938, 1939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1967.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2949, 2950.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3052, 3060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3079, 3080, 3087, 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3155, 3162, 3163.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 171,
175, 177, 180, 181, 182, 188, 192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 192.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
362, 364, 367, 369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 851.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 10701072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1293-1295.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1412-1414, 1418, 1420.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
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δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1447, 1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1744, 1745, 1747, 1795.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας που έθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ’, σ. 1744, 1745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 19711974, 2048, 2050.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2160, 2162.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2161, 2162.
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 2004».
τόµ. Δ’, σ. 2387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2387, 2595,
2620, 2649, 2651.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3056, 3062, 3063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3232, 3313, 3322, 3323, 3325, 3326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απολύσεις πιλότων στην Ολυµπιακή Αεροπορία, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3609, 3611, 3616, 3618,
3628, 3630, 3631.
ΠΑΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των υπεύθυνων για τις ατασθαλίες στη διαχείρηση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 837, 838.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 994-998, 1006, 1007, 1008, 1009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1398, 1399.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1651, 1652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της χώρας µας στο Πρόγραµµα Διευρωπαϊκών Δικτύων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1655, 1656.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση έργων
ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού στη
Νήσο Αµµουλιανή του Δήµου Σταγίρων-Ακάνθου Νοµού
Χαλκιδικής. τόµ. Γ’, σ. 1955, 1956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των ΠεριφερειακώνΠρογραµµάτων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2036, 2037.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που αφορά την κύρωση σύµβασης της εταιρείας
TVX. τόµ. Γ’, σ. 2161, 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2161, 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2619, 2620,
2646-2649, 2650, 2651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2883-2885, 2889, 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3181, 3185-3189, 3202, 3205, 3206.
Παραίτησή του από την Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Ε’, σ.
3622.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1689.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2292-2294, 2325, 2326.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές
των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 129, 130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση έδρας Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Α’, σ. 840, 841,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµου εφετείου στην Καλαµάτα. τόµ. Β’, σ. 1351, 1352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3157-3160, 3162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους λόγους
αποδοχής της παραίτησης της Πρωτοδίκου Κωνσταντίνας
Μουρµπούλια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3660, 3661.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2630,
2631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3452, 3453.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 812-814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1301-1303.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1724, 1725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 20782080, 2086, 2087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3237, 3238, 3336, 3337, 3342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3577, 3578, 3586.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1963.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-

βέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2070,
2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2566.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2948.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 122, 123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου χρησιµοποίησης µικρών παιδιών σε
διαφηµίσεις προϊόντων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2035, 2036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3562, 3563.
Ρ
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 172.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1030-1031,
1041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2422-2425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2809.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2911, 2913, 2914.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3610.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 204, 221, 230, 231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2468, 2471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2985, 2989, 2993,
2994, 2996, 3133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
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τόµ. Ε’, σ. 3437, 3438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3439, 3457-3461, 3465,
3466, 3467.
Σ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 206, 230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού
Καρδίτσας, οι οποίοι καθυστέρησαν να παραδώσουν την
παραγωγή τους λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1337, 1338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1958,
2038, 2051, 2054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3201.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο τρόπο και τον χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1736, 1737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1736, 1737, 1747, 1761, 1803, 1806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2813, 2867, 2882, 2888, 2889.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2915, 2916, 2917, 2921, 2922.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και

την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3084, 3085, 3086, 3087, 3090, 3091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ελαιόλαδο. τόµ.
Ε’, σ. 3113, 3117, 3122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαγωνισµούς-αναθέσεις της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.
τόµ. Ε’, σ. 3295-3297, 3300, 3301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3361, 3362, 3363,
3368.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα,
Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ. 365.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1406.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. Γ’, σ. 1690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2309, 2310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2515.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολικών βιβλιοθηκών. τόµ. Α’, σ. 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας της Ειδικής Μονδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην Κοµοτηνή. τόµ. Α’, σ. 282,.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 491.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που είχε καταθέσει στην επιτροπή του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.» και δεν υπάρχει
στα πρακτικά της Επιτροπής. τόµ. Β’, σ. 851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
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σ. 1506, 1507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1855.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2540, 2542,
2544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις αγροτών και ψαράδων του Νοµού Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3195, 3197.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’,
σ. 3623.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Α’, σ. 372-375, 387, 388, 394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την Κυβερνητική πρακτική στη διαχείριση των
δηµόσιων οικονοµικών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 786-792, 793.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως
σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Β’, σ. 1608-1612, 1625, 1634-1636, 1640, 1641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 27072711.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς
των λειτουργιών του κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3383-3393,
3400, 3409-3414, 3424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3688-3690.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1360, 13711374, 1375, 1381, 1382.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26412645.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 173.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 449.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 896, 897.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πιστώσεις
που χορηγήθηκαν στο Νοµό Καρδίτσας για την κατασκευή
αθλητικών έργων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων διευκόλυνσης των εκλογέων της 7ης
Μαρτίου σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3656.
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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στις προαγωγές και τοποθετήσεις διπλωµατών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3434.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1445, 1447.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1958,
1968-1971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 27052707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3242, 3309, 3310, 3311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3574-3577, 3584-3586.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1166, 1173, 1176, 1190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1220, 1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1363, 1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3568,3581.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1908.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2617, 2618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3654.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 186,
189.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της

ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
365.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 909.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1032, 1042.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 1060.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης
των αποτελεσµάτων για την κατάταξη επαγγελµατία οπλίτη
στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Β’, σ. 1281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1567, 1581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2558.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ). τόµ. Ε’, σ. 3269.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3546.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας την αναγνώριση του επαγγέλµατός των ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των κοµµάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 264.
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
361, 362, 364, 367, 369.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξοµοίωση των αναπήρων του Δηµοκρατικού Στρατού µε τους αναπήρους των άλλων πολέµων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
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των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1225-1228, 1230.
Οµιλία του για την τριακοστή επέτειο του Πολυτεχνείου.
τόµ. Β’, σ. 1247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1288-1290, 1305, 1306,
1323, 1332, 1338.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1448, 1449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1575, 1576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Νίκαιας για την υλοποίηση των έργων υποδοµής εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1685.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο Δήµο
Βριλησσίων του χώρου του στρατοπέδου του Πολεµικού
Ναυτικού «Ναυτική Βάση-Ναυτικό Οχυρό». τόµ. Γ’, σ.
1957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1961,
1962, 2040, 2041, 2050, 2051, 2052, 2053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στον Δήµο Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ’, σ. 2067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το Δήµο Περιστερίου. τόµ. Ε’, σ. 3225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3239, 3240, 3323, 3340, 3341, 3342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για
την παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο
Προκόπι της Εύβοιας. τόµ. Ε’, σ. 3659.
ΣΜΥΡΛΗΣ-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόλιση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και

άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 468, 493.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 895, 896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1507.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2463, 2464.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη HELEXPO. τόµ. Δ’, σ.
2910.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, «Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1777, 1805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2188-2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3198.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ.
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Α’, σ. 169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την προµήθεια των αρµάτων µάχης LEOPARD
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 864-866, 870.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2495.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3048, 3058, 3059.
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 219.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1854,
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3663,
3678.
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 27,
73, 79.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόλιση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 853, 854.
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 907, 908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 947.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της

Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 1063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1291, 1306, 1324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1368.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1438.
Διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Β’, σ. 1472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1516, 1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1719-1720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1775, 1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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
(2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1978,
1980, 2046.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Γ’, σ. 2190.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2814, 2864.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3015, 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3232, 3305, 3337, 3338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3573, 3583, 3584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3675,
3680.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 898, 899, 910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Οργανισµού των Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ.
1653.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2097, 2098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26372640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής
µε το απαραίτητο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. τόµ.
Δ’, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3439, 3441, 3467, 3468,

3469, 3476, 3477.
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1295.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1508.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των
εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 1902,
1909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2974-2976, 2991,
3009, 3019, 3022, 3027, 3028.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3080, 3088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3674,
3679, 3682.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 23,
41, 99, 173, 178, 184.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού.
τόµ. Α’, σ. 128.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 142.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 212,
230.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην περιοχή του Λαυρίου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 285.
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Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 892-894.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1496.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης. τόµ. Γ’, σ. 1662, 1670.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1852, 1871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
των Δηµοτικών Εκλογών στη Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1996.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2456.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας του Δήµου Καλυβίων-Θορικού στην εταιρεία που εκµεταλλεύεται το ΞΕΝΙΑ στο Λαγονήσι. τόµ.
Δ’, σ. 2905..
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2978, 2993, τόµ.
Ε’, σ. 3013, 3020, 3022, 3026, 3027.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην
Κοινότητα Αφιδνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3449, 3451, 3475, 3476.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3540.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3669,
3680.
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 136, 137, 138, 145, 146, 147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις
άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας». τόµ. Β’, σ. 1491, 1503-1506, 1519, 1520,
1527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1847, 1848, 1864, 1866, 1872.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
δοµών για την καταπολέµηση της χρήσης και διάδοσης των

εξαρτησιογόνων και τοξικών ουσιών. τόµ. Γ’, σ. 19041906, 1910.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 1999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2574-2577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας». τόµ. Ε’, σ. 3662,
3676-3678, 3679, 3681, 3682.
ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2973, 2990, 3007.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 126, 127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
παρακολούθησης των ελληνικών καναλιών στα νησιά του
Αιγαίου λόγω έλλειψης αναµεταδοτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 986,
987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση τµήµατος του προαστιακού σιδηροδρόµου στο Δήµο Αγίων Αναργύρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την αναβάθµιση του Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Β’, σ. 1282, 1283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των χώρων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας
στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1428.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την τύχη της
COSMOROM , θυγατρικής της ROMTELECOM. τόµ. Β’, σ.
1473, 1474.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το κόστος χρήσης της
τεχνολογίας ADS για την πρόσβαση στο διαδίκτυο
(INTERNET). τόµ. Β’, σ. 1474, 1475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του προσωπικού στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033, 2034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής του εισιτηρίου στη γραµµή του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Αθήνα-Χαλκίδα. τόµ. Γ’, σ. 2967,
2068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προαγωγές και τις µετατάξεις προσωπικού στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας. τόµ. Ε’, σ. 3227, 3228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απολύσεις πιλότων στην Ολυµπιακή Αεροπορία, την καταβολή των αποζηµιώσεων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3258, 3259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην
Κοινότητα Αφιδνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288, 3289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
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3539, 3540.
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ 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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2499.
ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για τα µεσογειακά προϊόντα. τόµ. Α’,
σ. 332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις
του Υπουργείου να επιτρέψει την επιδιόρθωση κτηρίων και
άλλων οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή «Γκάζι» της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο πορθµείο του Ρίου-Αντιρρίου, την επίλυση συνταξιοδοτικών προβληµάτων
των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρακτική
εκπαίδευση των σπουδαστών της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης των εξαγγελθέντων µέτρων για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους καπνοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1433.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο τρόπο και χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1738, 1745, 1747, 1748, 1798.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας που έθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ’, σ. 1745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2535, 2536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιπτάµενων συνοδών και φροντιστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ακριβεία στην αγορά κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση των ποιµνιοστασίων των κτηνοτρόφων της περιοχής
Μηδέας Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3047.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 428-430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2453.

Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών ενόψει εξελίξεων στα κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ.
Ε’, σ. 3534.
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Οµιλία του στην συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Σύνταγµα της
Ευρώπης». τόµ. Α’, σ. 452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β’, σ. 1156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1369, 1377,
1385.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1377,
1385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2812.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 483, 495, 496.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των χειρουργείων του Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1214.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου: «Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’,
σ. 1566, 1581.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλειπή
αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2195.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2488.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και

152
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 470, 494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2498.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα,
Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ. 367.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 808, 817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 867, 868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1788, 1789.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2072,
2082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2658.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3200, 3202.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ 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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2429.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ.
Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ. 368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκτιµήσεις
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
για τις ζηµιές που υπέστησαν οι ροδακινοπαραγωγοί του
Νοµού Πέλλας από τον παγετό κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Γεωργίας για τον σύντοµο τρόπο και χρόνο που
διατέθηκε από την αρµόδια Επιτροπή για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια. τόµ.
Γ’, σ. 1742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1742, 1744, 1799, 1800, 1803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3100.
ΤΖΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απεργίας των γεωτεχνικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 68.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 866, 867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης» Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1169-1170, 1176.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1436, 1437, 1438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στο δηµόσιο επιλαχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του έτους 1998.
τόµ. Γ’, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1720, 1721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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
(2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1935, 1936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθούν οι υπάλληλοι των περιφερειών και των Τµηµάτων Αλλοδαπών στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, ενόψει των εθνικών εκλογών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3318, 3319, 3320, 3322, 3323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3564, 3578-3580.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 21,
38, 46, 97, 98, 99, 172, 176, 177, 180, 182, 188, 191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 257.
Οµιλία του στη συζήτηση και έγκριση α) του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2002 β) στη
συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. τόµ. Β’, σ. 1061.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1218-1220, 1228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποϊίας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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
(2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1929, 1933, 1934,
1936, 1940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2411-2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2805, 2820, 2825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2829, 2833, 2843, 2846, 2848,
2860, 2861, 2862, 2873, 2878-2880, 2881, 2886, 2890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων του Νοµού Έβρου και Ροδόπης για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας
χρυσού στην περιοχή. τόµ. Δ’, σ. 3043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Ελλάδας στην πρόταση της Κοµισιόν για το νέο κανονισµό
του καπνού. τόµ. Ε’, σ. 3130, 3131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, για την απρόσκοπτη
λειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού και επί προσωπικού θέµατος του Λ. Κανελλόπουλου στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3604, 3610, 3618, 3619,
3629.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 68, 69.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 70.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των συνιδιοκτητών του κτήµατος «Πάτηµα Δήµογλη»
όπου κατασκευάζεται το Ολυµπιακό χωριό κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
260, 261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων. τόµ. Β’, σ. 1358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας στο Νοµό Κοζάνης, τις
προσλήψεις µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1840, 1841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3017, 3020, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3225, 3226.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1126.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες
στο Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων. τόµ. Β’, σ. 1252, 1262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1369.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1405, 1415, 1416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
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τόµ. Γ’, σ. 2168-2170, 2202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2640.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 793, 794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υδροδότηση της Αίγινας από την Εταιρεία ‘Υδρευσης Αποχέτευσης
Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). τόµ. Β’, σ. 836, 837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Νοµό Θεσπρωτίας από τις έντονες βροχοπτώσεις, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ
τόµ. Β’, σ. 1356, 1357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. τόµ. Β’,
σ. 1399, 1400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του πάρκου του Ελληνικού, τις προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκταση για ήπια οικιστική εκµετάλλευση κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1401, 1402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402, 1403.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στην Λευκάδα από τον τελευταίο σεισµό. τόµ. Β’,
σ. 1409-1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2208, 2209.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2475.
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην Κοµοτηνή. τόµ. Α’, σ. 282.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1222-1225, 1230, 1231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µετακίνηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας στο χώρο στάθµευσης του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1430, 1431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1715, 1722-1724, 1726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλειπή
αστυνόµευση της περιοχής Μεσαράς Κρήτης, την αναβάθµιση του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1892, 1893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλειπή
αστυνόµευση του Νοµού Φθιώτιδας, τη στελέχωση των Αστυνοµικών Σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέ-

ρηση χορήγησης των βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Γ’, σ. 1895, 1896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξάρθρωση της 17Ν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1896, 1897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
τραγικό γεγονός στην Κρήτη µε το θανάσιµο τραυµατισµό
νεαρού, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2066, 2067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 της εγκλήµατος». τόµ. Δ’, σ. 2255.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλεύτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασούλα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιαρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
368, 369.
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, «Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1176, 1177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση δηµοπράτησης, κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Σµοκόβου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1837.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 210, 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1027.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1222, 1229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εποχιακά απασχολουµένων στις βιοµηχανίες
φρούτων. τόµ. Β’, σ. 1358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το σχέδιο αλλαγής του νοµικού πλαισίου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου: «Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’,
σ. 1558-1560, 1579, 1580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και θεσµικών αιτηµάτων των υπαλλήλων της
Εταιρείας Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθη-
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νών-Πειραιώς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2976-2980, 2992,
2994, 2995, 2996, τόµ. Ε’, σ. 3011, 3019, 3020, 3021,
3022, 3026, 3027, 3028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εποχιακά εργαζόµενους στις βιοµηχανίες φρούτων του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Ε’, σ. 3438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3446, 3449, 3473-3475.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2525.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 184,
189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόλιση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». τόµ. Α’, σ. 215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου της 24ης Ιουλίου ως ηµέρας αποκατάστασης της Δηµοκρατίας». τόµ. Α’, σ. 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 488, 495.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του
επί κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του
ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1171,
1172, 1191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1298.

Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1441.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του κόστους
των αιτήσεων πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. τόµ.
Γ’, σ. 1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 (2002/772/
ΕΚ, Ευρατόµ). τόµ. Γ’, σ. 1928, 1933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
ποιότητας των καπνών «Μπασµάς και Κατερίνης Σ79» από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τη συνακόλουθη πτώση
του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών στους Νοµούς Σερρών, Δράµας και Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1966.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2014.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2073,
2083.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των ανασκαφών και την αξιοποίηση του χώρου στην Αρχαία Άργιλο του Νοµού Σερρών. τόµ. Ε’, σ. 3129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος».
τόµ. Ε’, σ. 3151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3247.
ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
290.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των υπευθύνων για τις ατασθαλίες στη διαχείρηση κοινοτικών χρηµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 838.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006.
τόµ. Β’, σ. 989, 990, 1004.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3613.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1774, 1775, 1806.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2947.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.
τόµ. Ε’, σ. 3293, 3299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3317, 3318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3349-3351, 3365.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 794.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1033, 1042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2187, 2209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2633.
ΤΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1725.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προµήθειες στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2906, 2907.
ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποιήσεις του ν.
1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, «Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σφαγείων στο Νοµό Αργολίδας. τόµ. Β’, σ. 1429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 1717, 1726.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Γ’, σ. 2071,
2083.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2952.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. τόµ. Β’, σ. 1156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουριστική προβολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1157, 1158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών. τόµ. Β’, σ. 1353, 1354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση δηµοπράτησης, κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Σµοκόβου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση του Οµίλου Εταιρειών SYNERGY και SHELL που εκµεταλλεύονται το φυσικό αέριο στην Αττική από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1925, 1926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 26652667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη του διαγωνισµού προµήθειας του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των εµπορικών επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3041, 3042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων του Νοµού Έβρου και Ροδόπης για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας
χρυσού στην περιοχή. τόµ. Δ’, σ. 3043, 3044.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3081-3084, 3085, 3086, 3087, 3088,
3089, 3090, 3092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστέρησεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3230, 3231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης λειτουργίας του Ναυπηγείου ΝΑΥΣΙ στο Πέραµα
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3262, 3263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαγωνισµούς-αναθέσεις της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ΔΕΗ-TELLAS.
τόµ. Ε’, σ. 3293-3295, 3297, 3298, 3299, 3301, 3302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3345, 3346, 3347,
3349, 3351, 3353, 3354, 3357-3361, 3362, 3363, 3364,
3365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3535, 3536, 3537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση χώρου του αιγιαλού στην περιοχή Λαγονησίου για εκµετάλλευση από ιδιωτική εταιρεία, τις αντιδράσεις του Δήµου Καλυβίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3537, 3538, 3539.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3547-3550, 3553.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών και µισθολογικών προβληµάτων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ.
Α’, σ. 169, 170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στη γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ κ.λπ. τόµ. Β’,
σελ. 933.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1042, 1043,
1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου: «Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Β’,
σ. 1568-1572, 1575, 1576, 1579, 1580, 1581, 1582,
1583, 1584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλών του δηµοσίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών. τόµ. Γ’, σ. 1683, 1684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2549, 26812683.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 2955, 2958.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3223, 3224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3603, 3613, 3614, 3615,
3616, 3619, 3623, 3624, 3628.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς
των λειτουργιών του κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3401-3404,
3423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών για την
ένταξη 10 νέων χωρών και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Ε’, σ. 3693-3695.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους
στο Εθνικό κλειστό Γυµναστήριο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του «Περιπτέρου» στο
Νέο Φάληρο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση των λυόµενων κατασκευών στον παραλιακό χώρο του
Μικρολίµανου στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας και µετά το
2004. τόµ. Ε’, σ. 3222.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας την αναγνώριση του επαγγέλµατος των ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
64, 65.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αποτελεσµατική καταπολέµησή
της. τόµ. Α’, σ. 809-812, 817, 818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2545, 2547.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 862, 863, 864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2866, 2881, 2882, 2887.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα συµβαίνοντα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κρατική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. Δ’, σ. 3053.
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ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2437.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εποχιακά εργαζοµένων στα κονσερβοποιεία του Νοµού Πέλλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 69.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1453.
Οµιλία της σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκάτασταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1773.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2009, 2010.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2563.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αδυναµία αντιµετώπισης της παρατεταµένης κρίσης στον Τουρισµό και
την απουσία πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης για τον
κλάδο. τόµ. Ε’, σ. 3091, 3092.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Πέλλας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3100.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2562, 2563.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 26,
30, 31, 32, 36, 41, 46, 101, 102, 103, 174, 179, 181, 190,
191, 192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. τόµ. Α’, σ. 191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµικό έλεγχο στη Δηµοτική επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνας
9.84 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταβίβαση δωρεάν από την Αγροτική Τράπεζα των µετοχών των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 257, 258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξη-

σης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 315, 316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταχώρηση άρθρου στο Χρυσό Οδηγό για τα αποτελέσµατα οικονοµικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 316, 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2003, που περιέλαβε στο προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2004 κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1158, 1161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση των λυόµενων κατασκευών στον παραλιακό χώρο του
Μικρολίµανου στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις Κυκλάδες. τόµ. Γ’, σ. 2031,
2032.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας για έκταση επτακοσίων στρεµµάτων, στα µέλη
του Αγροτικού Συλλόγου «ΣΧΟΙΝΙΑΣ» ο οποίος εδρεύει
στο Δήµο Έλους Λακωνίας. τόµ. Γ’, σ. 2124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2815, 2823, 2826, 2830, 2840,
2845, 2849, 2857, 2864, 2869, 2891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ). τόµ. Ε’, σ. 3270-3275, 3277, 3279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για
την παραµονή στο δηµόσιο του κτήµατος Μπαίκερ στο
Προκόπι της Εύβοιας. τόµ. Ε’, σ. 3658, 3659.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1771, 1773.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2008, 2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2981.
Χ
ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 908, 909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων

159
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 942, 954.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αποκατάσταση των
εγγυήσεων διαφάνειας στους τοµείς των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και προσώπων, των Μ.Μ.Ε. και των
δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Β’, σ. 1462, 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». τόµ. Γ’, σ. 1979,
1980, 1981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 έργων οικοδοµής-αναβάθµισης της Ναυτικής Βάσης του Bisth
Palla». τόµ. Δ’, σ. 2275, 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2474.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της περιοχής της Νάουσας λόγω της αύξησης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 478.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,
της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». τόµ. Β’, σ. 935, 937.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1746, 1800, 1801, 1802, 1804.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Γεωργίας που έθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ’, σ. 1746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση των ποιµνιοστασίων των κτηνοτρόφων της περιοχής
Μηδέας Αργολίδας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3046, 3047.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκτιµήσεις
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από
τον παγετό αγρότες του Νοµού Ηµαθείας. τόµ. Β’, σ. 1350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους κτηνοτρόφους του Νοµού Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3561.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις

εργαζοµένων από το εργοστάσιο ΤΡΙΚΟΛΑΝ στη Νάουσα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 70.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 472, 472, 473, 494.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την «ποινικοποίηση
των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων». τόµ. Β’, σ.
1221, 1229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου χρησιµοποίησης µικρών παιδιών σε
διαφηµίσεις προϊόντων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2660.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισµού. τόµ. Β’, σ. 1034-1037,
1040, 1045, 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογικές δαπάνες
κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, οικονοµική
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. θέµατα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1291.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β’, σ. 1632-1634, 1638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
δηµόσιας περιουσίας για την κάλυψη ελλειµάτων του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1838, 1839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2407-2411,
2472, 2591-2595, 2705.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πολιτική της
Κυβέρνησης στους κρίσιµους τοµείς των λειτουργιών του
κράτους». τόµ. Ε’, σ. 3407, 3419-3423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3599, 3600, 3608, 3610,
3611, 3620, 3630.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του κρατικού προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 61, 64.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 475.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Α. Μακρυπίδη, Ι.
Νικολαϊδη, Α. Παυλίδη, Μ. Σαλµά, Θ. Σκρέκα, Κ. Τασού-
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λα, Ι. Τζαµτζή, Ν. Τσιρτσιώνη και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Α’, σ.
364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων συγχώνευσης εταιριών «ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.». τόµ. Β’, σ. 850, 851.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί
του κατατεθέντος κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους
2003 από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Β’, σ. 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2002». τόµ. Β’, σ. 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1755.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Γ’, σ. 2010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων».
τόµ. Γ’, σ. 2176, 2177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εκλογή Βουλευτών».
τόµ. Ε’, σ. 3242.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ελείψεις και καθυστερήσεις για την υγειονοµική θωράκιση της χώρας στο
πρόγραµµα «Δηµόσια Υγεία-Ολυµπιακοί Αγώνες». τόµ. Α’,
σ. 135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αιγαίου: «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. τόµ. Β’, σ. 1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1501, 1502, 1503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις Κυκλάδες. τόµ. Γ’, σ. 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας». τόµ. Γ’, σ. 1861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2532, 2533.

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. Β’,
σ. 1489, 1523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2004». τόµ. Δ’, σ. 2661,
2662.
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 2004». τόµ. Δ’, σ. 2573.

