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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Εισαγωγικό Σηµείωµα
Σύµφωνα µε τους ορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 166 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
η ύλη του Γενικού Ευρετηρίου της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου (από Συνεδρίαση Α΄/18.3.2004 µέχρι
ΜΔ΄/29.9.2005) κατατάχθηκε κατά κεφάλαια από το Τµήµα Αρχείου και Ευρετηριάσεως ως εξής:
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KEΦAΛAIO 1
ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO

Α
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα
ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Oδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και
του Μνηµονίου Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, 9337.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε την κατασκευή «Τσιµεντένιου νησιού» στη
Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1349.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας στην
αγορά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 229.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία
των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων
ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2490.
ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας στην
αγορά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 229.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την παύση των αγωγών του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος κατά των αγροτών για αδικήµατα
που φέρονται ότι εκτέλεσαν κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α΄, σ. 519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του
νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διάθεση της
φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού
εισοδήµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 69 Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξαίρεση από την
πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της αποζηµίωσης στις χήρες αποβιωσάντων αγροτών που είχαν ενταχθεί στα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3834.
Συζήτηση επερώτησης 14 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
σχετικά µε τον ΟΓΑ: Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και
µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες. τόµ. Θ΄, σ.
4534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων από τις
Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ. 5763.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6658.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη όλων των περιπτώσεων αγροτών από το νόµο για τα πανωτόκια. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείου στο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7460.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. (Ε-
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περωτώντες Βουλευτές: 39 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9288.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1189, 1229, 1269, 1373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή 25
ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν
για διόρθωση λαθών στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1523.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μεσογειακά Προϊόντα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες Βουλευτές : 17 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1608.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας.
τόµ. Θ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 39 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9288.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1373.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μεσογειακά Προϊόντα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες Βουλευτές : 17 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος της δωρεάν διανοµής ρυζιού κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1606.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1608.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού
εισοδήµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 69 Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2806.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5421.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5693.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική της
Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη,
Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος,
Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ.
Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6100.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 41 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7269.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 39 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9288.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π.
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ΄, σελ. 747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1189, 1229, 1269, 1373.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των πανωτοκίων από την Αγροτική Τράπεζα, τη µαταίωση των πλειστηριασµών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Αγροτικής Τράπεζας για την τύχη της γαλακτοβιοµηχανίας
«ΔΩΔΩΝΗ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1609.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.». (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Αργύρης,
Θ. Κολιοπάνος, Μ. Παντούλας, Ε. Παπαχρήστος, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Ι. Δριβελέγκας). τόµ.
Ε΄, σ. 2116.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη συρρίκνωση της Αγροτικής
Τράπεζας Ελλάδος στη Γερµανία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4734.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική Τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» για να δραστηριοποιηθεί
στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των αγροτικών χρεών στο Νοµό Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 16.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επανασύσταση της Αγροφυλακής
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2953.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των
Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 574.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
(βλ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αγοραστός Κ., τόµ. ΣΤ΄, σελ.2716.
Άδεια απουσίας 20 Βουλευτών για συµµετοχή τους στο
Διαβαλκανικό Πρωτάθληµα Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6301.
Αηδόνης Χ., τόµ. Ζ΄, σελ. 3148.
Αλιβιζάτος Π., τόµ. Β΄, σελ. 1141, τοµ. Ε΄, σελ. 2115,
τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6145, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8239, 8504.
Ανδριανόπουλος Α., τόµ. Β΄, σελ. 1141, τόµ. Δ΄, σελ.
749, τόµ. Ι΄, σελ. 5705.
Ανωµερίτης Γ., τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10080.
Αράπογλου Χ., τόµ. Ζ΄, σελ. 2972, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6348.
Αργύρης Ε., τόµ. Β΄, σελ. 1241.
Αχµέτ Ιλχάν, τόµ. Ε΄, σελ. 1804, τόµ. Θ΄, σελ. 5017.
Βασιλείου Γ., τόµ. Δ΄, σελ. 1157.
Βασιλείου Θ., τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7386.
Βενιζέλος Ε., τόµ. Ζ΄, σελ. 3503, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7264.
Βούλτεψη Σ., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Γαλαµάτης Δ., τόµ. Ε΄, σελ. 2078, τόµ. Ζ΄, σελ. 2954.
Γαρουφαλιάς Γ., τόµ. Γ΄, σελ. 85, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6101.
Γερανίδης Β., τόµ. Ε΄, σελ. 1984.
Γεωργιάδης Ν., τόµ. Ε΄, σελ. 1605.
Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης Ι., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Γκερέκου Α., τόµ. Ι΄, σελ. 5218.

Δαϊλάκης Σ., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5869.
Δαµανάκη Μ., τόµ. Θ΄, σελ. 4352, τόµ. Ι΄, σελ.5218.
Δεικτάκης Γ., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8922.
Διαµαντίδης Ι., τόµ. Ε΄, σελ. 1739.
Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Α΄, σελ. 616, τόµ. Β΄, σελ.
936,1241, τόµ. Δ΄, σελ. 1271, τόµ. Ε΄, σελ. 1438,1804,
τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2722, τόµ. Ζ΄, σελ. 3124, τόµ. Η΄, σελ.
3785, τόµ. Θ΄, σελ. 4334, τόµ. Ι΄, σελ. 5752, τόµ. ΙΑ΄, σελ.
6128, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7712, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 5225, τόµ. ΙΣΤ΄,
σελ. 10060.
Ζαγορίτης Ε., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Θαλασσινός Θ., τόµ. Β΄, σελ. 1201, τόµ. Δ΄, σελ. 735,
τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Καλαντζάκου Σ., τόµ. Ι΄, σελ. 5501, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6372.
Καλαφάτης Σ., τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8504, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8948.
Καλλιώρας Η., τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8555.
Καµµένος Π., τόµ. Ζ΄, σελ. 2985, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6328.
Καραµάριος Α., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Καραµπίνας Κ., τόµ. Γ΄, σελ. 293.
Καρπούζας Α., τόµ. Ε΄, σελ. 2078.
Καρράς Κ., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6332.
Καρύδη Χ., τόµ. Ε΄, σελ. 1972, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7268, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 8756.
Κασαπίδης Γ., τόµ. Β΄, σελ. 994.
Κατσιγιάννης Α., τόµ. Ζ΄, σελ. 2873.
Κεγκέρογλου Β., τόµ. Δ΄, σελ. 641.
Κιλτίδης Κ., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9158.
Κοντογιάννης Γ., τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10138.
Κόρκα-Κώνστα Α., τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7424.
Κουλούρης Κ., τόµ. Β΄, σελ. 1141, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7485,
τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9992.
Κουντουρά Ε., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Κουράκος Ι., τόµ. Α΄, σελ. 596.
Κωνσταντόπουλος Ν., τόµ. Ε΄, σελ. 1438, τόµ. Ι΄, σελ.
5096.
Λωτίδης Λ., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6382.
Μαγκριώτης Ι., τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8562, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9934.
Μάνος Σ., τόµ. Α΄, σελ. 504, τόµ. Β΄, σελ. 1229, τόµ. Δ΄,
σελ. 749, 1271, τόµ. Ε΄, σελ. 1779, τόµ. Θ΄, σελ. 4279,
τόµ. ΙΑ΄, σελ.6084, 6524.
Μαντούβαλος Π., τόµ. Α΄, σελ. 547, τόµ. Γ΄, σελ. 157,
τόµ. Ε΄, σελ. 2115, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2502, τόµ. Ζ΄, σελ.
3306, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9992.
Μανωλιά Χ., σελ. τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7488.
Μαρκόπουλος Κ., τόµ. Ζ΄, σελ. 3130, τόµ. ΙΒ΄, σελ.
7419.
Μητσοτάκης Κ., τόµ. Α΄, σελ. 586, τόµ. Β΄, σελ. 1141,
τοµ. Ε΄, σελ. 1615, τόµ. Ζ΄, σελ. 3375, τόµ. Ι΄, σελ. 5096,
τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5818.
Μουσιώνης Α., τόµ. Ζ΄, σελ. 2967.
Μπαντουβάς Κ., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6001, τόµ. ΙΒ΄, σελ.
7264.
Μπένος Σ., τόµ. Β΄, σελ. 1035.
Μπερνιδάκη-Άλντους Ε., τόµ. Η΄, σελ. 3716, τόµ. ΙΑ΄,
σελ. 5856, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8555.
Μπόλαρης Μ., τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7117.
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Νικολόπουλος Ν., τόµ. Α΄, σελ. 519, 616, τόµ. Β΄, σελ.
994, τόµ. Η΄, σελ. 3850.
Όθωνας Ε., τόµ. Ζ΄, σελ. 3153.
Πάγκαλος Θ., τόµ. Δ΄, σελ. 1271, τόµ. Ε΄, σελ. 1736,
τόµ. Ι΄, σελ. 5597, 5723, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8607, τόµ. ΙΗ΄,
σελ. 1119, 1213, 1632.
Παπαδόπουλος Α., τόµ. Η΄, σελ. 3623.
Παπαηλίας Η., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6328.
Παπακώστα-Σιδηροπούλου Α., τόµ. Θ΄, σελ. 4383.
Παπανδρέου Β., τόµ. Β΄, σελ. 1141, τόµ. Δ΄, σελ. 1271,
τόµ. Ε΄, σελ. 1804, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2771, τόµ. Ζ΄,
σελ.3138, τόµ. Ι΄, σελ. 5538, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8607, τόµ. ΙΕ΄,
σελ. 9428, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10158.
Παπαντωνίου Γ., τόµ. Ζ΄, σελ. 3038, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6471,
τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7025, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8333.
Παπουτσής Χ.,τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8607.
Πάππας Β., τόµ. Ζ΄, σελ. 3194, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7309, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 9248.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., τόµ. Β΄, σελ. 1141, τόµ. ΣΤ΄,
σελ. 2552, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7363, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7712.
Πίττας Ι., τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2694.
Πολύζος Ε., τόµ. Ζ΄, σελ. 2954, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Ράπτη Α., τόµ. Ζ΄, σελ. 3085.
Ράπτη Ε., τόµ. Ι΄, σελ. 5667.
Σαλµάς Μ., τόµ. Γ΄, σελ. 108.
Σγουρίδης Π., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6162.
Σηµίτης Κ., τόµ. Α΄, σελ. 642, τόµ. Δ΄, σελ. 749, τόµ.
ΙΒ΄, σελ. 7302, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8504.
Σταθάκης Α., τόµ. Ζ΄, σελ. 2919.
Σταύρου Α., τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2528, 2771.
Στρατάκης Ε., τόµ. Β΄, σελ. 705.
Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ε., τόµ. Ι΄, σελ. 5357.
Τζαµτζής Ι., τόµ. Ζ΄, σελ. 3160.
Τζίµας Μ., τόµ. Ε΄, σελ. 1804, τόµ. Ι΄, σελ. 5357.
Τζουµάκας Σ., τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8504.
Τσίµας Κ., τόµ. Β΄, σελ. 791.
Τραγάκης Ι., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9091, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9653.
Τσακλίδης Ι., τόµ. Ζ΄, σελ. 3148.
Τσαντούλας Δ., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Τσιτουρίδης Σ., τόµ. Ζ΄, σελ. 3370, τόµ. Η΄, σελ. 3712,
τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7078.
Φούρας Α., τόµ. Α΄, σελ. 547, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2502.
Φούσας Α., τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8756.
Φραγκιαδουλάκης Ε., τόµ. Β΄, σελ. 1141.
Χαϊτίδης Ε., τόµ. Β΄, σελ. 936, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7485, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 8614.
Χαλκίδης Μ., τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6618.
Χαρακόπουλος Μ., τόµ. Ζ΄, σελ. 2954, 3190 τόµ. ΙΓ΄,
σελ.8504.
Χριστοδουλάκης Ν., τόµ. Β΄, σελ. 1215, τον. ΣΤ΄, σελ.
2552, τόµ. Ι΄, σελ. 5762, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8729.
Χριστοφιλογιάννης Δ., τοµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10060.
Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Ε΄, σελ. 1736, τόµ. Ζ΄, σελ.
3420, τόµ. Θ΄, σελ. 4374, τόµ. Ι΄, σελ. 5406, τόµ. ΙΑ΄, σελ.
6372, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9627.
Χυτήρης Τ., σελ. ΙΒ΄, σελ. 7177.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους µικροπωλητές υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6975.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3743, 3799,
3969.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη σύλληψη µαθήτριας του Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Νέας Φιλαδέλφειας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων
Διεθνικής Σωµατεµπορίας. τόµ. Η΄, σ. 3558.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 647, 681, 706, 731, 761.
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8292.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση αποπεράτωσης του νέου αεροδροµίου της
Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ. 1343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την επίσκεψη αντιπροσωπείας αµερικανικών εταιρειών στην κατεχόµενη Κύπρο µέσα από το παράνοµο αεροδρόµιο της Τύµπου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδροµίου
στο Ελληνικό. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση των
εκτάσεων του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αγρινίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δηµοπράτηση της
µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου στη Νέα
Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ(βλ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς,Εναέριες,Θαλάσσιες,Οδικές)
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε την πτώση
των δύο µαχητικών αεροσκαφών F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 603.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε την πτώση
των δύο µαχητικών αεροσκαφών F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1959.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των
επενδύσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα διεθνών οδικών µεταφορών».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4309, τόµ. Ι΄, σ. 5109.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν κτίρια-παγίδες στην
Αθήνα για την αποφυγή ατυχηµάτων. τόµ. Η΄, σ. 3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4812.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των
Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 574.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1808.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 2083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση
και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7558, 8548.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων
του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121/1999) και άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αθλητισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 735, 750, 781, 820, 854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απαλλαγή από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη προς το
Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104.
Ανακοινώνεται η σύσταση ενδεκαµελούς Διακοµµατικής
Επιτροπής µε αντικείµενο τη διατύπωση προτάσεων για τη
διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό και κυρίως στα θέµατα χρήσης αναβολικών και χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων
του αθλητισµού εκ µέρους της πολιτείας. τόµ. Ζ΄, σ. 3053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υφυπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις διαδικασίες
εκλογής των αντιπροσώπων των οµοσπονδιών στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5261.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών.
(Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Γ. Λιάνης, Χ. Αηδόνης, Α. Φούρας, Α. Κατσιφάρας, Α. Ράπτη, Α. Αλευράς, Κ.
Σπηλιόπουλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης και Μ. Δαµανάκη). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων αθλητισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10135, τόµ. ΙΖ΄, σ. 49, 98, 165.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4805.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής στην
Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αιγυπτιακές φυλακές.
τόµ. Α΄, σ. 524.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2904.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 433.
ΑΙΜΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
747, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1164, 1372, 1391, 1556.
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σελ.
747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1164, 1372, 1391, 1556.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
πρώην Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ΄, σ.
428.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ΄, σ. 428.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ. Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2156.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Μουσιώνη και Ι. Πατσιλινάκου. τόµ. Ι΄, σ. 5672.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Θαλασσινού,
Π. Μαντούβαλου, Γ. Ντόλιου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694, 9698.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ (ΑΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους του ΑΕΠ για το νοµό Αρκαδίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6625.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και
κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
7558, 8548,τόµ. ΙΔ΄, σ. 8586, 8642, 8681.
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για κατάργηση της ρυθµιστικής αρχής θαλασσίων ενδοµεταφορών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 937.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε την αύξηση των ακτοπλοϊκών
δροµολογίων από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Β΄, σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων των πλοίων. τόµ. Β΄, σ. 1034.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 36 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ.
1246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόωρη διακοπή δροµολογίων απο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 874.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ελευθέρας και τις εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση της τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων στην ακτοπλοΐα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1526.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επικίνδυνη ρύπανση τουριστικής ακτής του Δήµου Κατερίνης από τη ρίψη ανεπεξέργαστων λυµάτων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1607.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Τεχνικής
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σελ.
579, τόµ. Β΄, σ. 805, 806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1201, τόµ. Γ΄, σ. 2021.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου
κατά της παράνοµης εµπορίας στον Αυλώνα». (Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 3424.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, για την ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ του Όπλου του Μηχανικού του Στρατού
των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄,
σ. 3849, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στο
τοµέα της υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4687,
τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9654.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µιας µόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1020.
ΑΛΓΕΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Αλγερίας αφ΄ετέρου µετά της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494, 533.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2148,
2371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος των Κρατών τους µετά του συνηµµένου Πρωτοκόλλου εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
3400, τόµ. Ι΄, σελ. 5539.
ΑΛΟΥΜΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην περαιτέρω επέκταση της βάσης της Σούδας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την µετατροπή εγκατάστασης της πρώην
αµερικάνικης βάσης στον Ασπρόπυργο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ανεπιθύµητων. τόµ. Β΄, σ. 1213.
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποµάκρυνση
του αµιάντου από νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτήρια
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5104.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1364, τόµ. Ε΄, σ. 1731, 1777, 1866,
1893, 2048.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για την αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
ν. 3208/2003 για τα δάση, τον αποχαρακτηρισµό εκτάσεων
που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2487.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του την
Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση της Αρχηγού του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι επιλέγει για
την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ.
Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Σ. Δήµα από το βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 125.
Ορκωµοσία της Α. Κόρκα-Κώνστα ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 125.
Ανακοινώνεται η εκλογή της Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα
ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 126.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α΄, σ. 129-191, 282,
355, 478, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8504.
Ανακοινώνονται τα υπ. αριθµ. 118 και 119 Προεδρικά
Διατάγµατα περί αποδοχής των παραιτήσεων του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σηµίτη και των µελών της Κυβέρνησής του αντίστοιχα. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ.58/13.2.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών, για τη
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διεξαγωγή των εκλογών. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 57/13.2.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί αποδοχής των παραιτήσεων που υπέβαλαν
οι Γ. Παπανδρέου, Κ. Σκανδαλίδης, Χ. Πρωτόπαπας και Α.
Γιαννίτσης από την Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 120/10.3.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού ως Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Α. Καραµανλή, Αρχηγού του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνονται τα υπ΄ αριθµ. 121/10.3.2004 και
123/18.3.2004 Προεδρικά Διατάγµατα περί διορισµού των
Υπουργών-Υφυπουργών της νέας Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Ι. Παλαιοκρασσά από το
βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 433.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Α. Μακρυπίδη, Δ. Ρέππα, Α. Παπαδόπουλου, Σ. Μπένου, Α. Μπινοπούλου-Μανούσου, Ν. Αλευρά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 433.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στην
Πρόεδρο της Βουλής την ετήσια έκθεση 2003. τόµ. Α΄, σ.
440.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Παπαθεµελή, Σ. Μάνου και Α. Ανδριανόπουλου ότι
θα είναι ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γεωργίου Παπανδρέου περί ορισµού ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ
του Βουλευτή Χ. Καστανίδη. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ν. Σαλαγιάννη για
το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 501.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπέβαλε στην Πρόεδρο της Βουλής πρόταση
για σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για τη µελέτη του
προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Α΄, σ. 640.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές µετά των σχετικών εγγράφων κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ευάγγελου Βενιζέλου, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ. Α΄, σ. 658.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέβαλε στη Βουλή αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών µετά συνηµµένων δικογραφιών που αφορούν στον
πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο Φωτιάδη.
τόµ. Β΄, σ. 931.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή µηνυτήρια αναφορά που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Πέτρο Ευθυµίου σύµφωνα µε το ν. 3126/2003: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Β΄, σ. 931.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Β΄, σ. 994.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Β΄, σ. 1276.
Ανακοινώνεται η Συγκρότηση του Tήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. τόµ. Γ΄, σ. 7.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις (Α΄, Β΄, Γ΄). τόµ. Γ΄, σ. 10.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν µηνυτήριας αναφοράς του Βουλευτή κ. Π. Μαντούβαλου. τόµ. Γ΄, σ. 388.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ΄, σ. 428.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
άρθρο 4 του ν. 3126/2003 αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών µε στοιχεία που αναφέρονται στους πρώην Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. τόµ. Γ΄, σ. 510.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα µε το νόµο περί ευθύνης των Υπουργών.
τόµ. Δ΄, σ. 735.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης 185
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε
κατά την 91η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας
και αναθεωρεί τη Διεθνή Σύµβαση για το Έγγραφο Ταυτότητας Ναυτικών (ΕΤΝ), του έτους 1958 (ΔΣ 108 ΔΟΕ) συνοδευόµενη από µία σύντοµη ανάλυση του περιεχοµένου
της και περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας.
τόµ. Δ΄, σ. 758.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον τραγικό θάνατο του
Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας Πέτρου και στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ΄, σ. 876.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργό
και Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Τουρισµού, σύµφωνα µε τον ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών. τόµ. Δ΄, σ. 1177.
Ανακοινώνεται το τραγικό δυστύχηµα µε θύµατα µαθητές
του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Δ΄, σ. 1255.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σύµφωνα µε
το νόµο 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών. τόµ.
Ε΄, σ. 1383.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής από
11 Βουλευτές όλων των κοµµάτων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία.
τόµ. Ε΄, σ. 1383.
Ανακοινώνεται η κατάθεση δύο προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής: α) από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ
σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων. β) από την Κ.Ο. της Ν.Δ. σχετικά µε τη νοµιµότητα συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων σύµφωνα µε
τις δύο δικογραφίες που υπεβλήθησαν από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.
τόµ. Ε΄, σ. 1395.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανάγκης στέγασης των εξ επαρχίας Βουλευτών και των έγκρισή της από το Σώµα. τόµ. Ε΄, σ. 1409.
Ανακοινώνεται η Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση των όσων περιλαµβάνονται στις δικογραφίες
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που διαβιβάστηκαν στη Βουλή µε τις υπ΄ αριθµ. Ε.Π.
341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 Εισαγγελικές Αναφορές, σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ε΄, σ. 1784.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία περί ποινικής ευθύνης που αφορά τους πρώην Υφυπουργούς Πολιτισµού Γ.
Φλωρίδη, Γ. Λιάνη, Ι. Κουράκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2498.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα: α) Υπόµνηµα-µήνυση κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Ανδρ. Φούρα και
β) µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Ιωάνν. Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2704.
Ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ, κατέθεσε την ετήσια έκθεσή του για το έτος
2003. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2829.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ. Ζ΄, σ. 2912.
Ανακοινώνεται η σύσταση ενδεκαµελούς Διακοµµατικής
Επιτροπής µε αντικείµενο τη διατύπωση προτάσεων για τη
διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό και κυρίως στα θέµατα χρήσης αναβολικών και χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων
του αθλητισµού εκ µέρους της πολιτείας. τόµ. Ζ΄, σ. 3053.
Ανακοινώνεται η Σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής:
«Για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου εγγυήσεως διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Ζ΄, σ. 3401.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό έτους 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 3512.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Αλέκου Αλαβάνου ως
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. Η΄, σ. 3712.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η βοήθεια της Βουλής των
Ελλήνων στην πανελλήνια κινητοποίηση για τα θύµατα της
θεοµηνίας στη Νοτιοανατολική Ασία ύψους 50.000 ευρώ.
τόµ. Θ΄, σ. 4289.
Ανακοινώνεται η διαβιβαστική επιστολή και το πόρισµα
της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Θ΄, σ. 4423.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στην Πρόεδρο της Βουλής αιτήσεις πολιτών κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργών. τόµ. Θ΄, σ.
4878.
Ανακοινώνονται δύο επιστολές απόντων Βουλευτών: κ.κ.
Κ. Τσίµα, Αχµέτ Ιλχάν. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5421.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 1276/1014/
1.2.2005 απόφαση της Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε Κριτική Επιτροπή για τη χορήγηση βραβείου µε την ονοµασία «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. Ι΄, σ. 5509.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης».(Κατάθεση). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5930.

Ανακοίνωση των κειµένων της προσφωνήσεως της Προέδρου της Βουλής και της αντιφωνήσεως του Προέδρου της
Δηµοκρατίας κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της Βουλής στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για την αναγγελία του
αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6309.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η διαβίβαση µηνυτήριας αναφοράς κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού, της αναπληρώτριας Υπουργού Πολιτισµού και του Υφυπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6481.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα: 1) Μηνυτήρια αναφορά:
α) κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού
Κωνσταντίνου Καραµανλή, της Αναπληρωτού Υπουργού
Πολιτισµού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και του Υφυπουργού
Πολιτισµού Πέτρου Τατούλη β) κατά του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Αδάµ Ρεγκούζα γ) κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου δ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Γεωργίου Ανωµερίτη και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας Αποστόλου Φωτιάδη. 2) Πόρισµα-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία του Συνηγόρου του Πολίτη για αεροψεκασµούς δακοκτονίας κατά τα έτη 1999 έως 2002 κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7363.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί ποινικής ευθύνης των
Υπουργών: πρώτον µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, δεύτερον µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Γεωργίου Ανωµερίτη και τρίτον δικογραφία η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, σχετικά µε
τη νοµιµότητα της σύµβασης προµήθειας τροχοφόρων οβιδοβόλων ΣΟΥΖΑΝΑ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8340.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η ορκωµοσία των Βουλευτών κ. κ. Π. Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου, Θ.
Τσιόκα και Α. Καραµανλή, σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ.
Πασχαλίδη, Κ. Ζαχαράκη και Ε. Κουτµερίδη. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8401.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών» κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από το 1999 έως και σήµερα. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8948.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις Εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τις χορηγήσεις αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8948.
Ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεώργιο Σούρλα η βοµβιστική επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία καταδικάζει
τη βοµβιστική επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155.
Πρόταση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή παροχής ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9387.
Ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεώργιο Σούρλα η συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε πρωτοβουλία του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10077.
Ανακοινώνεται εισήγηση-πρόταση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βε-
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νιζέλου». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας των Διακοµµατικών Επιτροπών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Ανακοινώνεται η λήξη της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου
της Βουλής. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10542.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΖ΄, σ. 5.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις
τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α, Β, Γ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 8.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»: α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Εξωτερικών κ.
Παναγιώτη Σκανδαλάκη β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του
Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Παπαθανασίου. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 154.
Ανακοινώνεται συγχαρητήριο µήνυµα εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Ιεροσολύµων κ.Θεόφιλο. τόµ. ΙΖ΄, σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το νόµο περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 801.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής κ. Ε. Πολύζος τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1112.
Ανακοινώνεται πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές:
57 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1487.
Ανακοινώνονται συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα προς την
Εθνική µας Οµάδα Καλαθοφαίρισης για τη διάκρισή της
στο Πρωτάθληµα Ευρώπης. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1521.
Ανακοινώνεται η λήξη εργασιών της Γ΄ σύνθεσης του
Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1649.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης και υποδοµών πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες δηµόσιου
χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη στεγαστική συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 14.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάληψη από
το δηµόσιο της ευθύνης νοσηλείας και αποκατάστασης των
ψυχικά αρρώστων και των βαριά αναπήρων κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 223.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σελ. 1228, τόµ. Ε΄, σ. 1432,
1465, 1495, 1559, 1727.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε΄, σ. 1811.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 3194, 3434, 3479, 3514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους χαµηλούς ρυθµούς
απορρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το
σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία
βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 5374, 5766, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη,
την Απασχόληση κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8722.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα των κατασκευών. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8816.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική
συνοχή». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9381.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
153, 295, 338, 390, 461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1055, 1085, 1113, 1153.
ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της 11-5-2005 στο χώρο
του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8921.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνονται προς το Σώµα επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Παπαθεµελή, Σ. Μάνου και Α. Ανδριανόπουλου ότι
θα είναι ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. Α΄, σ. 478.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-
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σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση
της ανεργίας. τόµ. Α΄, σ. 599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1033.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε΄, σ. 1811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εγκύων γυναικών. τόµ. Ι΄, σ. 5469.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. (Προτείνοντες Βουλευτές: 17
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5509.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(βλ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1135, 1273, 1276, 1318, 1352,
1364.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθµ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής
ποινής σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε΄, σ. 1972, τόµ. ΣΤ΄, σ. 2578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την έκδοση στη Γερµανία του κουρδικής
καταγωγής Σινάν Μποζκούρτ κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ειδικών
αναγκών ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση).
τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισµού».
(Προτείνοντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 3292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστηµα ελέγχου της Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8826, 8827.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση

λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1228, τόµ. Ε΄, σ. 1432,
1465, 1495, 1559, 1727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. τόµ. Θ΄, σ. 4724.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του Ν.703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7722,
τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισµού
στα Σούπερ Μάρκετ στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 19, 229, 234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σελ. 271, 475,
543, 579, 609, 642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368.
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 888.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού
των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄,
σ. 1768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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την αντιµετώπιση του προβλήµατος ανιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2915, 2918.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των υδραυλικών και των
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του Έβρου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του
Έβρου από την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7040.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση ένστασης περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Β΄, σ. 1144.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Ι΄, σ.
5380.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
(βλ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ)
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων του νόµου 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Α.Σ.Ε.Ι.». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1632.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το θέµα
των συµβασιούχων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαδόπουλος, Κ. Ρόβλιας, Κ. Σκανδαλίδης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σαλαγιάννης, Σ. Κοσµίδης, Ι. Κουτσούκος, Α. Ακριβάκης, Χ.
Αράπογλου, Α. Γκερέκου). τόµ. Β΄, σ. 965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του 1998. τόµ.
Ε΄, σ. 2046.
Ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ, κατέθεσε την ετήσια έκθεσή του για το έτος
2003. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2829.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι΄, σ. 5223, 5356, 5413, 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αύξηση του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης
σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ.
τόµ. Ι΄, σ. 5467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους επιτυχόντες στο Διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1998. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6083.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διαφθορά και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 873.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων
και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 362, 438, 496, 539, 540, τόµ. Δ΄, σ.
642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις
στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις αλλαγές που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις κρίσεις των
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις κρίσεις των Ανώτατων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 503.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας: «ΕΦ.Υ.ΕΣ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142,9900, 9941, 9983.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την απαλλοτρίωση του Μεγάρου Ιόλα στην
Αγία Παρασκευή κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήξη των συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). τόµ. Α΄, σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5405.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
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και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη,
την Απασχόληση κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8722.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική
συνοχή». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 271, 475, 543,
579, 609, 642.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αλλαγή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά
στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7297.
ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5263.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Β΄, σ. 779.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ.
1408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2715.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Θ. Πάγκαλος, Ε. Όθωνας, Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Μ. Καρχιµάκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Ε. Σκουλάκης, Β. Κεγκέρογλου,
Σ. Ματζαπετάκης και Ε. Φραγκιαδουλάκης). τόµ. Ζ΄, σ.
3183.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της παραγόµενης λάσπης στο Κέντρο Ε-

πεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια στο Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9283.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων
στην Ψυττάλεια, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10354.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών
σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Απόδηµο Ελληνισµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 35 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας «ΕΦ.Υ.ΕΣ.» και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9900, 9941, 9983.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία βαµβακοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων σε βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Β΄, σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του
νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστησαν από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄, σ.
1775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας και του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3837.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των παραγωγών από ζηµιές που προκλήθηκαν από τις καιρικές
συνθήκες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον συµψηφισµό
των προκαταβολών που έλαβαν οι αγρότες, που υπέστησαν
ζηµιές από τον παγετό λόγω καθυστέρησης καταβολής των
αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7542.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίσπευση καταβολής των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους
της απαλλοτριωθείσης έκτασης, όπου κατασκευάστηκε το
Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. Β΄, σ. 953.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2389,
2442.

Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ. Ζ΄, σ. 2912.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των
οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS-LOGISTICS»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην EUROBANK. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου-OIC. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου ΦΑΝΚΟ Α.Ε., τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις συµβασιούχων από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 1106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ΦΑΝΚΟ Α.Ε. στη Νάουσα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1218.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 1384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την απόλυση οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω
άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία «ΒΑΛΚΑΝ
ΕXPORT», την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την
καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 47 του ν. 3220/04 και για τους εργαζοµένους της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Α.Ε.». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από την επιχείρηση «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ» στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1367, 1482.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας
και τελικής διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ.
Ι΄, σ. 5047.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων που στεγάζονται στα Τοπικά Ελεγκτικά
Κέντρα (ΤΕΚ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους σπουδών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5265.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Βουλής για Σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής µε θέµα: «Μελέτη και αντιµετώπιση
του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β΄, σ. 994.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδο-

χικές συνθέσεις (Α΄, Β΄, Γ΄). τόµ. Γ΄, σ. 10.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανάγκης στέγασης των εξ επαρχίας Βουλευτών και των έγκρισή της από το Σώµα. τόµ. Ε΄, σ. 1409.
Ανακοινώνεται η Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση των όσων περιλαµβάνονται στις δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή µε τις υπ΄ αριθµ. Ε.Π.
341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 Εισαγγελικές Αναφορές, σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ε΄, σ. 1784.
Τροποποίηση της από 26/12/2001 απόφασης της Βουλής
σχετικά µε τα προσόντα πρόσληψης των επιστηµονικών συνεργατών των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2154.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων των Υπαλλήλων
της Βουλής. τόµ. Θ΄, σ. 4829.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής σχετικά µε την κατά το άρθρο 63 του Συντάγµατος τηλεφωνική ατέλεια. τόµ.
Ι΄, σ. 5243.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης».(Κατάθεση). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5930.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί επανασύστασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Απόφαση της Βουλής µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα
πρώην Βουλευτών, οι οποίοι µετά τη θέση σε ισχύ του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου του άρθρου 57 του Συντάγµατος,
δεν έθεσαν υποψηφιότητα ή δεν επανεξελέγησαν. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8239.
Ανακοινώνεται η ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άρνηση συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6286.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων
στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8969.
ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».(Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ΄, σ. 997.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002,τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και
Κάµπου Αγ. Σύλλα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7118.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα στην έκδοση των αδειών του E-pass και
ΤΕΟ pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 604.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας, όπως συµπληρώθηκε µε τις ανταλλαγείσες
διακοινώσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 877.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας που αφορά τη συµµετοχή µιας
διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο ελληνικό τάγµα στο Κόσοβο στο
πλαίσιο των επιχειρήσεων της KFOR». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σελ. 735, τόµ. Ε΄, σ. 1441, 1442.
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών και αρχαιολογικών θησαυρών που πωλούνται παράνοµα στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3181.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την έκθεση αυτοκινήτων της BMW στο ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4851.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Πολιτισµού σχετικά α) µε την προστασία και την ανάδειξη
του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος» στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του κτήµατος Τατοΐου και
την προστασία των αρχαιοτήτων της Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7086.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του ρωµαϊκού δρόµου που αποκαλύφθηκε στη
Βέροια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10132.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
460.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης των
πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάδειξη και
προστασία των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις µεταθέσεις στην Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Ε΄, σ. 1613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9280.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας
της αστυνοµικής δράσης από τους πολίτες και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9280.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα φαινόµενα αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους σπουδών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της 11-5-2005 στο χώρο
του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8921.
ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σ. 2986, 3017.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
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σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α΄, σ. 129-191.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 204-282, 355, 478.
Απόφαση της Βουλής µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα
πρώην Βουλευτών, οι οποίοι µετά τη θέση σε ισχύ του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου του άρθρου 57 του Συντάγµατος,
δεν έθεσαν υποψηφιότητα ή δεν επανεξελέγησαν. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8239.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8504.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων
ασφαλούς διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αυστηρότερες ρυθµίσεις νοµοθετικού πλαισίου γαι τη µη χρήση παιδικών καθισµάτων στα αυτοκίνητα.
τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1550.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να
ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος
του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1774.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής συνδιάσκεψης
σχετικά µε το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Διεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε την συνεργασία
για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 4742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
στη
Διεθνή
Σύµβαση
EUROCONTROL, τη σχετική µε τη Συνεργασία και την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ΄ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 και της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης αυτού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1732.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του
Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για κατάργηση της λίστας φαρµάκων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
572.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της
κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
εργασίας». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 1271.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Τσούρας, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Στ. Τζουµάκας, Ι. Κουτσούκος, Α. Παρλεπέ-Σηφουνάκη, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Μουσιώνης, Δ.
Κουσελάς, Χρ. Χάϊδος, Δ. Λιντζέρης, Λ. Γρηγοράκος). τόµ.
Ζ΄, σ. 2922.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8511.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1033.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Τσούρας, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Στ. Τζουµάκας, Ι. Κουτσούκος, Α. Παρλεπέ-Σηφουνάκη, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Μουσιώνης, Δ.
Κουσελάς, Χρ. Χάϊδος, Δ. Λιντζέρης, Λ. Γρηγοράκος). τόµ.
Ζ΄, σ. 2922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση
των πληρωµάτων των ποντοπόρων πλοίων. τόµ. Ι΄, σ.
5098.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την παράταση
προθεσµίας έναρξης λειτουργίας των τριών υποδιευθύνσεων του περιφερειακού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 285.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δηµοσίου
και των άλλων αφαλιστικών φορέων». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 879, 1039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει τα
Ελληνικά Πετρέλαια για την ασφάλιση των εγκαταστάσεών
τους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4725.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το Ασφαλιστικό της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη ίδρυση και
λειτουργία σχολείων µέσης εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Καλλιθέα, την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση
σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Αναπήρων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4297, 4616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρία στα µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. Ι΄, σ. 5213.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την λήψη µέτρων προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων από την εγκατάσταση καµερών ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάδειξη και προστασία
των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα φαινόµενα αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
572.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά
µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων
στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄,
σ. 1768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών
Ασωπού στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος ανιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2915, 2918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά
µήκος της λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατοςλεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία
δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ.
3676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Ζοφριάς Άνω Λιοσίων.
τόµ. Θ΄, σ. 5010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας
και τελικής διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ.
Ι΄, σ. 5047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη δυτική Αττική και
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων της Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 5504.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των
λυµάτων Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν κτίρια-παγίδες στην
Αθήνα για την αποφυγή ατυχηµάτων. τόµ. Η΄, σ. 3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8761.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία από την πτώση του Σινούκ, τον καταλογισµό ευθυνών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε την πτώση
των δύο µαχητικών αεροσκαφών F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1959.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο βιοµηχανικών ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8963.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε το θάνατο δύο εργατών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη λήψη µέτρων στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
277.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Αλαβάνος).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7303.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού τροχαίων ατυχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 504.
Ανακοινώνεται το τραγικό δυστύχηµα µε θύµατα µαθητές

του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Δ΄, σ. 1255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για τη
µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Δ΄, σ. 1351.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καταβολή των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κτισµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄,
σ. 1768.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
(βλ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ)
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 21
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2767.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας για
αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄, σ. 1697.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1550.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το µέλλον του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια
των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων. τόµ. Ι΄, σ. 5105.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). (Επερωτώντες
Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5271.
ΑΧΛΑΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία του
εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458.
Β
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8290.
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία βαµβακοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων σε βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Β΄, σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τους λόγους και τα
κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν του
βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Διαµετακόµισης Βάµβακος. τόµ. Θ΄, σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου να περικόψει επιδοτούµενες εκτάσεις βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις νέες περικοπές
δικαιωµάτων καλλιέργειας βάµβακος και συνυπευθυνότητας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8416, 8417.
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αναστολή ισχύος του ν. 3310/2005 «Βασικός Μέτοχος». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9189.
ΒΑΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα πρόσφατα δραµατικά επεισόδια στο
Κοσυφοπέδιο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 452.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». (Προτείνοντες Βου-

λευτές: Α. Παπακώστα, Σ. Καλαντζάκου, Α. Κόρκα, Σ. Βούλτεψη, Χ. Καρύδη, Α. Μανούσου-Μπινοπούλου, Ζ. Μακρή,
Ε. Κουντουρά, Ε. Παπαδηµητρίου, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Ε. Ράπτη). (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα φαινόµενα αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας». (Συζήτηση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1633.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στη διανοµή των σχολικών βιβλίων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1148.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα
Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της αποθηκευµένης λάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5950.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και
Κάµπου Αγ. Σύλλα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7118.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην κοινοπραξία εταιρειών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων
στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάθεση της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240.
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Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των
λυµάτων Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από τη
µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης
κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1626.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άµεση καταβολή βοηθήµατος στους εργαζοµένους στις Βιοµηχανίες
Κονσερβοποιίας του Νοµού Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου ΦΑΝΚΟ Α.Ε., τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου «ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ», τα προβλήµατα
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της βιοµηχανίας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στη Λάρισα, την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των
οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζόµενων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µη εξόφληση
των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τη σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας «PRΟDACTA». τόµ. ΙΖ΄, σ. 15.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1482.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Αγροτικής Τράπεζας για την τύχη της γαλακτοβιοµηχανίας
«ΔΩΔΩΝΗ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1609.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία
βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 5374, 5766, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5983.
ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία
βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 5374, 5766, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5983.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη βοήθεια που χορηγεί η χώρα µας προς
τρίτες χώρες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4368.
ΒΟΣΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα της Σρεµπρένιτσα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10133.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης
και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735,
1109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962. τόµ. ΙΖ΄, σ. 289.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµο-
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κρατίας της Βουλγαρίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 931, 1110.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χορήγηση βίζας για τους φοιτητές που
σπουδάζουν στη Βουλγαρία. τόµ. Η΄, σ. 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ΄Υδατος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί
συνεργασίας στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002,τόµ. ΙΕ΄, σ. 9669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του µεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας,
της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1169.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή
του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄,
σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση της Αρχηγού του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 3.

Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι επιλέγει για
την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ.
Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία της Βουλευτή Α. Μανούσου-Μπινοπούλου.
τόµ. Α΄, σ. 433.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Α. Μακρυπίδη, Δ. Ρέππα, Α. Παπαδόπουλου, Σ. Μπένου, Α. Μπινοπούλου-Μανούσου, Ν. Αλευρά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 433.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
πρώην Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ΄, σ.
428.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ΄, σ. 428.
Συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 731.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα µε το νόµο περί ευθύνης των Υπουργών.
τόµ. Δ΄, σ. 735.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. Δ΄, σ. 1010.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ. Κουλούρη. τόµ. Ε΄, σ. 1567.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση
του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2809, 2818,
2831, 2832.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Χριστοδουλάκη περί δικαιώµατος του λόγου. τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ.
Καΐσερλη. τόµ. Ζ΄, σ. 3220.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Ζ΄, σ. 3306.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την ίση µεταχείριση οµιλίας των Βουλευτών στο Κοινοβούλιο. τόµ.
Ζ΄, σ. 3521.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. Η΄, σ. 3660.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη λέξη
«διακυβέρνηση» και όχι «κυβέρνηση». τόµ. Θ΄, σ. 4416.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου. τόµ. Θ΄, σ. 4749, τόµ. Ι΄, σελ. 5649, τόµ. ΙΑ΄, σελ.
5913, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6951, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9171.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 4812.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Σ. Μάνου. τόµ. Ι΄, σ. 5146, 5420.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Λέγκα σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5285.
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Ανακοινώνονται δύο επιστολές απόντων Βουλευτών: Κ.
Τσίµα, Αχµέτ Ιλχάν. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄, σ. 5385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου σχετικά µε τη διαστρέβλωση της άποψης που εξέφρασε για το σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ιδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5785.
Άδεια απουσίας 20 Βουλευτών για τη συµµετοχή τους στο
Διαβαλκανικό Πρωτάθληµα Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6301.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6306.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ.
Βαρβιτσιώτη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6590.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ.
Φλωρίδη σχετικά µε το ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι
βουτηγµένοι στη διαφθορά και στη διαπλοκή. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7251.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά µε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Αυγή». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7395.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ. Ρόβλια σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8303.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί ποινικής ευθύνης των
Υπουργών: πρώτον µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, δεύτερον µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Γεωργίου Ανωµερίτη και τρίτον δικογραφία η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, σχετικά µε τη νοµιµότητα της σύµβασης προµήθειας τροχοφόρων οβιδοβόλων ΣΟΥΖΑΝΑ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8340.
Ορκωµοσία της Π.Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου ως Βουλευτή Ν. Πέλλης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Α. Καραµανλή ως Βουλευτή Ν. Σερρών.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Θ. Τσιόκα ως Βουλευτή Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Ευθυµίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9251.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9252.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου σχετικά µε όσα ανέφερε ο Βουλευτής της Ν.Δ. Β.Πολύδωρας για το θεσµικό ρόλο της αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΕ΄,

σ. 9519.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υφυπουργού Αλέξανδρου Κοντού σχετικά µε τις καταγγελίες του Βουλευτή
Μ. Καρχιµάκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9558.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Θ. Θαλασσινού, Π.
Μαντούβαλου, Γ. Ντόλιου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694, 9698.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη σχετικά µε το πώς χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και τους
Βουλευτές του ο Β. Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Α. Διαµαντοπούλου σχετικά µε τις καταγγελίες του Μ. Έβερτ σε
γραπτή δήλωσή του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Λιάνη σχετικά µε την επιχορήγηση του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ για τα
χρέη προς τους ποδοσφαιριστές του. τόµ. ΙΖ΄, σ. 109.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Ευθυµίου σχετικά µε ονοµαστική αναφορά του Βουλευτή Ν.
Δένδια. τόµ. ΙΖ΄, σ. 485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 757.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που
αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1534.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1591.
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 3,
129-191, 204-282, 355, 478, τόµ. ΙΓ΄, σ. 8504.
ΒΟΥΛΗ
Κήρυξη έναρξης της Βουλής από τον Προεδρεύοντα του
Σώµατος για την πρώτη συνεδρίαση της Α΄ Συνόδου της
ΙΑ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 1.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄, σ. 1.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα 48
Περί «διαλύσεως της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής». τόµ. Α΄, σ. 2.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή
του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄,
σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση της Αρχηγού του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι επιλέγει για
την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ.
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Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής (Εκλογές της 7 Μαρτίου 2004). τόµ. Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Σ. Δήµα από το βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 125.
Ορκωµοσία της Αθηνάς Κόρκα-Κώνστα ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 125.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 125.
Ανακοινώνεται η εκλογή της Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα
ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 126.
Ψηφοφορίες και εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 194-195.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 197, 283.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τον τρόπο συζήτησης των οµιλητών επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 197.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 204-282, 355, 478.
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Ι. Παλαιοκρασσά από το
βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 433.
Ορκωµοσία της Βουλευτή Α. Μανούσου-Μπινοπούλου.
τόµ. Α΄, σ. 433.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών Α. Μακρυπίδη,
Δ. Ρέππα, Α. Παπαδόπουλου, Σ. Μπένου, Α. ΜπινοπούλουΜανούσου, Ν. Αλευρά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 433.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για
την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ.
434, 474.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στην
Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα την ετήσια
έκθεση 2003. τόµ. Α΄, σ. 440.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 474, 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την Α΄
Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Υποθέσεων της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475, 476.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 476.

Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 476.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Αποτίµησης Τεχνολογίας για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την Α΄
Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α΄, σ. 477, 478.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών
θεµάτων Οικονοµικών της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Απόφαση της Βουλής της Προέδρου της Βουλής Άννας
Μπένακη-Ψαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών θέµατων Κανονισµού της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών
θεµάτων Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα επιστολές των Βουλευτών
Σ. Παπαθεµελή, Σ. Μάνου και Α. Ανδριανόπουλου ότι θα
είναι ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γ. Παπανδρέου περί ορισµού
ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του Χ. Καστανίδη. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ν. Σαλαγιάννη για
το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 501.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπέβαλε στην Πρόεδρο της Βουλής πρόταση
για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του
προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Α΄, σ. 640.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές µετά των σχετικών εγγράφων κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ε.
Βενιζέλου, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ.
Α΄, σ. 658.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Η
κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης
για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». τόµ. Β΄, σ. 711.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέβαλε στη Βουλή αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών µετά συνηµµένων δικογραφιών που αφορούν στον
πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών Απόστολο Φωτιάδη. τόµ.
Β΄, σ. 931.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή µηνυτήρια αναφορά που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Πέτρο Ευθυµίου
σύµφωνα µε το ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Β΄, σ. 931.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Β΄, σ. 994.
Απόφαση της Βουλής για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής µε θέµα: «Μελέτη και αντιµετώπιση
του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β΄, σ. 994.
Συζήτηση επί του Κανονισµού περί συνταγµατικότητας
της διάταξης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ. 1142.
Συζήτηση ένστασης περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Β΄, σ. 1144.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Β΄, σ. 1276.
Ανακοινώνεται η Συγκρότηση του Tµήµατος Διακοπής
Εργασιών της Βουλής. τόµ. Γ΄, σ. 7.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις (Α΄, Β΄, Γ΄). τόµ. Γ΄, σ. 10.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 232.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν µηνυτήριας αναφοράς του Βουλευτή Π.
Μαντούβαλου. τόµ. Γ΄, σ. 388.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ΄, σ. 428.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
άρθρο 4 του ν. 3126/2003 αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών µε στοιχεία που αναφέρονται στους πρώην Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. τόµ. Γ΄, σ. 510.
Συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 731.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα µε το νόµο περί ευθύνης των Υπουργών.
τόµ. Δ΄, σ. 735.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης 185
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε
κατά την 91η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας

και αναθεωρεί τη Διεθνή Σύµβαση για το Έγγραφο Ταυτότητας Ναυτικών (ΕΤΝ), του έτους 1958 (ΔΣ 108 ΔΟΕ) συνοδευόµενη από µία σύντοµη ανάλυση του περιεχοµένου
της και περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας.
τόµ. Δ΄, σ. 758.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τροπολογία στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού:
«Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄)
και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 820.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον τραγικό θάνατο του
Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας Πέτρου και στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ΄, σ. 876.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργό
και Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Τουρισµού, σύµφωνα µε τον ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών. τόµ. Δ΄, σ. 1177.
Ανακοινώνεται το τραγικό δυστύχηµα µε θύµατα µαθητές
του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Δ΄, σ. 1255.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέβαλε στη
Βουλή αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σύµφωνα µε
το νόµο 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών. τόµ.
Ε΄, σ. 1383.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής από 11 Βουλευτές όλων των κοµµάτων για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Ε΄, σ. 1383.
Ανακοινώνεται η κατάθεση δύο προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής: α) από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ
σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων.β) από την Κ.Ο. της Ν.Δ. σχετικά µε τη νοµιµότητα συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων σύµφωνα µε
τις δύο δικογραφίες που υπεβλήθησαν από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.
τόµ. Ε΄, σ. 1395.
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παρ. 2-3 του Συντάγµατος και 144-148 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε΄, σ. 1395.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανάγκης στέγασης των εξ επαρχίας Βουλευτών και την έγκρισή της από το Σώµα. τόµ. Ε΄, σ. 1409.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη συνεδρίαση βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Ανακοινώνεται η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση των όσων περιλαµβάνονται στις δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή µε τις υπ΄ αριθµ. Ε.Π.
341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 Εισαγγελικές Αναφορές, σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ε΄, σ. 1784.
Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Πολιτισµού
Κωνσταντίνος Καραµανλής εκφράζει τον αποτροπιασµό
του για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Φίλιππου
Συρίγου. τόµ. Ε΄, σ. 1788.
Απονέµεται από την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Σ. Μπεκατώρου και Α. Τσουλφά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολί-
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τευσης Γεώργιο Παπανδρέου το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιονίκες Ν. Συρανίδη και Θ. Μπίµη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα το χρυσό µετάλλιο
στην Ολυµπιονίκη Α. Τζουµελέκα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο το χρυσό µετάλλιο
στην Ολυµπιονίκη Φ. Χαλκιά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού
Φάνη Πετραλιά-Πάλλη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Η. Ηλιάδη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Υφυπουργό Πολιτισµού Γεώργιο
Ορφανό το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Κελεσίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Σ. Χατζηγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Δ. Ασιλιάν.
τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γ. Σούρλα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Γ. Ελληνάκη και
Στ. Κοζοµπόλη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται απο τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Ι. Τραγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Μωραΐτη.
τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Δ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλνικο το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Ε. Μωραϊτίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Π. Κοσιώνη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Καραπατάκη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Ν.Δ. Β. Πολύδωρα το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α.
Μελιδώνη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ Χ. Καστανίδη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη
Π. Δήµα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Ο. Κολοζώφ το χρυσό
µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Β. Πολύµερο. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Φ. Κουβέλη το
χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Μ. Μανιάνι. τόµ. Ε΄, σ.
1792.
Απονέµεται από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Δ. Ταµπάκο.
τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
αύξησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1968.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν ο ειδικός
αγορητής επιτρέπεται να είναι και εκπρόσωπος του κόµµατός του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1994.
Τροποποίηση της από 26/12/2001 απόφασης της Βουλής
σχετικά µε τα προσόντα πρόσληψης των επιστηµονικών συνεργατών των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2154.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση

της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2156.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία περί ποινικής ευθύνης που αφορά τους πρώην Υφυπουργούς Πολιτισµού Γ.
Φλωρίδη, Γ. Λιάνη, Ι. Κουράκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2498.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Η
Πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή
της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2513.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα: α) Υπόµνηµα-µήνυση κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού Α. Φούρα και β)
µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας Ι. Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2704.
Ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ, κατέθεσε την ετήσια έκθεσή του για το έτος
2003. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2829.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών . τόµ. ΣΤ΄, σ. 2832.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2931.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ. 3067.
Ανακοινώνεται η Σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής:
«Για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου εγγυήσεως διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Ζ΄, σ. 3401.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό έτους 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 3512.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ. Ζ΄,
σ. 3513.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 66 του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄, σ. 3527.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Α. Αλαβάνου ως Προέδρου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Η΄, σ.
3712.
Συζήτηση επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937.
Συζήτηση επί του Κανονισµού µε θέµα παράβαση του
Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4087, 4089.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε την
απουσία του Υπουργού Γ. Αλογοσκούφη στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4131.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η βοήθεια της Βουλής των
Ελλήνων στην πανελλήνια κινητοποίηση για τα θύµατα της
θεοµηνίας στη Νοτιοανατολική Ασία ύψους 50.000 ευρώ.
τόµ. Θ΄, σ. 4289.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του Κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Θ΄, σ. 4417.
Ανακοινώνεται η διαβιβαστική επιστολή και το πόρισµα
της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Θ΄, σ. 4423.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διάταξη του άρθρου 68 που αναφέρεται στον τρόπο και χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ΄, σ. 4749.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στην Πρόεδρο της Βουλής αιτήσεις πολιτών κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργών. τόµ. Θ΄, σ.
4878.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5146,
5650, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6709, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8642, 8707, τόµ.
ΙΖ΄, σελ. 396, 399, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10479.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής σχετικά µε την κατά το άρθρο 63 του Συντάγµατος τηλεφωνική ατέλεια. τόµ.
Ι΄, σ. 5243.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας προτείνει ως Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας τον κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ.
5291.
Ανακοινώνονται δύο επιστολές απόντων Βουλευτών: Κ.
Τσίµα, Αχµέτ Ιλχάν. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Ι΄, σ. 5385.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5421.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 1276/1014/1.2.2005
απόφαση της Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε Κριτική
Επιτροπή για τη χορήγηση βραβείου µε την ονοµασία
«Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. Ι΄, σ. 5509.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Ι΄, σ.
5674.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5693.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αλλαγή της αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας στην επιτροπή της Βουλής στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής ως προς τις παρεµβάσεις του Υπουργού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5914.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή για την επεξεργα-

σία και εξέταση του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης».(Κατάθεση). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5930.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το χρόνο που
παίρνουµε από τη δευτερολογία για την πρωτολογία. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6145.
Ανακοίνωση των κειµένων της προσφωνήσεως της Προέδρου της Βουλής και της αντιφωνήσεως του Προέδρου της
Δηµοκρατίας κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της Βουλής στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για την αναγγελία του
αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6309.
Ανακοίνωση του κειµένου της προσφωνήσεως της Προέδρου της Βουλής κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της
Βουλής στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για την αναγγελία
του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6309.
Ορκωµοσία του κ. Κάρολου Παπούλια ως Προέδρου της
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
Ανακοίνωση του κειµένου της αντιφωνήσεως του κ. Κάρολου Παπούλια προς την Πρόεδρο της Βουλής κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της Βουλής για την αναγγελία του
αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί επανασύστασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η διαβίβαση µηνυτήριας αναφοράς κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού, της αναπληρώτριας Υπουργού Πολιτισµού και του Υφυπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6481.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6950, 6959.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6709,
τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8816, 8817, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9917, τόµ. ΙΖ΄,
σελ. 399, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1497, 1509.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού). τόµ. ΙΒ΄, σ. 6999, 7002.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα: 1) Μηνυτήρια αναφορά:
α) κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού
Κωνσταντίνου Καραµανλή, της Αναπληρωτού Υπουργού
Πολιτισµού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και του Υφυπουργού
Πολιτισµού Πέτρου Τατούλη β) κατά του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Αδάµ Ρεγκούζα γ) κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου δ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Γεωργίου Ανωµερίτη και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας Αποστόλου Φωτιάδη. 2) Πόρισµα-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία του Συνηγόρου του Πολίτη για αεροψεκασµούς δακοκτονίας κατά τα έτη 1999 έως 2002 κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7363.
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Απόφαση της Βουλής µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα
πρώην Βουλευτών, οι οποίοι µετά τη θέση σε ισχύ του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου του άρθρου 57 του Συντάγµατος,
δεν έθεσαν υποψηφιότητα ή δεν επανεξελέγησαν. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8239.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί ποινικής ευθύνης των
Υπουργών: πρώτον µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, δεύτερον µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Γεωργίου Ανωµερίτη και τρίτον δικογραφία η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, σχετικά µε τη νοµιµότητα της σύµβασης προµήθειας τροχοφόρων οβιδοβόλων ΣΟΥΖΑΝΑ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8340.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η ορκωµοσία των Βουλευτών Π. Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου, Θ.
Τσιόκα και Α. Καραµανλή, σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ.
Πασχαλίδη, Κ. Ζαχαράκη και Ε. Κουτµερίδη. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8401.
Ορκωµοσία της Π.Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου ως Βουλευτή Ν. Πέλλης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Α.Καραµανλή ως Βουλευτή Ν. Σερρών.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Θ. Τσιόκα ως Βουλευτή Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στα νοµοσχέδια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8441.
Ανακοινώνεται η ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών» κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από το 1999 έως και σήµερα. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8948.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις Εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τις χορηγήσεις αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8948.
Ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Σούρλα η βοµβιστική επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία καταδικάζει
τη βοµβιστική επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο κατάθεσης των Τροπολογιών: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9176.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9179.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το θέµα
των ψηφοφοριών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των Διεθνών Συµβάσεων µέχρι την ψήφισή
τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9335.
Πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή

παροχής ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9387.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9459.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού
για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9511.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε ότι αφορά τα άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9941.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
διακοπής της συζήτησης του νοµοσχεδίου το µεσηµέρι και
τη συνέχισή του το απόγευµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10068.
Ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Σούρλα η συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε πρωτοβουλία του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10077.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε απόφαση του Σώµατος µέχρι ποιά άρθρα θα συζητηθούν. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10092.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10180.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και τους Βουλευτές στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10182, 10199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10291.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10304.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής σχετικά µε την παράταση προθεσµίας λειτουργίας των Διακοµµατικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: α) «Για τη µελέτη
και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» β)
«Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν
τα άτοµα µε αναπηρία» και γ) «Για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Ανακοινώνεται εισήγηση-πρόταση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας των Διακοµµατικών Επιτροπών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιός
έδωσε στην Κυβέρνηση µια γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής όταν δεν την γνώριζαν οι Βουλευτές
και τα κόµµατα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10416.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε τις διαγραφές
των επικαίρων ερωτήσεων λόγω κωλύµατος των Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10471.
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Ανακοινώνεται η λήξη της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου
της Βουλής. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10542
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΖ΄, σ. 5.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 78Α΄)». τόµ. ΙΖ΄, σ. 19.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»: α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Εξωτερικών Παναγιώτη Σκανδαλάκη β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου. τόµ. ΙΖ΄, σ.
154.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράςΘέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 309.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 370, 371.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 489.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 610.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για
την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 630.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 755.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
793.
Ανακοινώνεται συγχαρητήριο µήνυµα εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Ιερουσολύµων κ.Θεόφιλο. τόµ. ΙΖ΄, σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το νόµο περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 801.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ε. Πολύζος τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1112.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας του Βουλευτή Ν. Γκατζή. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1117.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τα άρθρα
που ψηφίστηκαν. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1285, 1286.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1313, 1317, 1320,
τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10075.

Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Επίδοµα
θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές: 57 Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1487.
Ανακοινώνονται συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα προς την
Εθνική µας Οµάδα Καλαθοφαίρισης για τη διάκρισή της
στο Πρωτάθληµα Ευρώπης. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1521.
Ανακοινώνεται η λήξη εργασιών της Γ΄ σύνθεσης του
Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1649.
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΝΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Ανακοινώνεται εισήγηση-πρόταση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή του βραβείου «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
Γ
Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για την αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από το
Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους χαµηλούς ρυθµούς
απορρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού
Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9159.
ΓΑΛΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.». (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Αργύρης,
Θ. Κολιοπάνος, Μ. Παντούλας, Ε. Παπαχρήστος, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Ι. Δριβελέγκας). τόµ.
Ε΄, σ. 2116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον εντοπισµό της
καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο
εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για
τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.». (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Αργύρης,
Θ. Κολιοπάνος, Μ. Παντούλας, Ε. Παπαχρήστος, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Ι. Δριβελέγκας). τόµ.
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Ε΄, σ. 2116.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια του «Φάρου Τυφλών»
και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια. τόµ. Ζ΄, σ. 2910.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους γενικούς διευθυντές που υπηρετούν στο δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7459.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη συρρίκνωση της Αγροτικής
Τράπεζας Ελλάδος στη Γερµανία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την έκδοση στη Γερµανία του κουρδικής
καταγωγής Σινάν Μποζκούρτ κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2761.
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5211.
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1691,
1349.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
συνεργασία στον τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σελ. 735, 877, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7558, τόµ. ΙΔ΄, σ.
9004.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3395, τόµ. Θ΄, σελ. 4560.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον έλεγχο στο
πρόγραµµα Μακροχρόνιας Παύσης Εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6619.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και των
λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
221.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον έλεγχο στο
πρόγραµµα Μακροχρόνιας Παύσης Εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6619.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. (Επερωτώντες Boυλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8295.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα την
πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των
γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10030.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα την
πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των
γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10030.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων και των ενσήµων στους εποχικούς εργαζόµενους στη δακοκτονία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4532.
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών που συναλλάσονται µε τις
τράπεζες. τόµ. Β΄, σ. 744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση της καθυστέρησης αποπληρωµής των καταναλωτικών δανείων κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10469.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξαίρεση από την
πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε
θέµατα δανεισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5471.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων από τις
Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ. 5763.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών από κάθε είδους δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 3259/2004 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2432.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη δανειοδότηση της Εταιρείας
«Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ. Θ΄, σ.
4892.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3840.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επανεξέταση
δηµιουργίας δασικών χωριών σε προστατευόµενες περιοχές. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
ν. 3208/2003 για τα δάση, τον αποχαρακτηρισµό εκτάσεων
που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 3566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9284.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9284.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή του Δήµου Αµπελώνα Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1082,
1267, 1268, 1299, 1323, τόµ. Ε΄, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόδοση των στρατοπέδων της
Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους
σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στους Δήµους παρακρατηθέντων πόρων, την
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 3566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης
των παραµεθόριων Δήµων και Κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6454.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνεργασία µε το Δήµο
Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7576.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάθεση της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10159.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2802.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Ντόλιος, Α. Φωτιάδης, Χ. Μανωλιά, Π.
Σγουρίδης, Ι. Τσακλίδης, Ι. Μαγκριώτης, Ι. Μανιάτης, Σ.
Ράπτη, Μ. Μπόλαρης, Ε. Κουτµερίδης και Γ. Φλωρίδης).
τόµ. Ζ΄, σ. 2960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5216.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2550.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δηµοπράτηση της
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µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου στη Νέα
Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέρας του «Γύρου της Αθήνας»
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7294.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 517, τόµ.
Β΄, σ. 683, 751, 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διαφθορά και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 874.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων
και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 362, 438, 496, 539, 540, τόµ. Δ΄, σ.
642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3360.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Η΄, σ. 4082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους επιτυχόντες στο Διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1998. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6083.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9180.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων που διακινούνται από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις αλλαγές που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9934.

Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γ.
Παπανδρέου µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10238.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το έργο κατασκευής του αγωγού µέσης πίεσης φυσικού αερίου προς τη Χαλκίδα. τόµ. Ε΄, σ. 1812.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
κατασκευής του νέου νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής της κτηριακής υποδοµής του καρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8721.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια. τόµ. Α΄, σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας την
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση των τιµολογίων της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 3319.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επάρκεια ρεύµατος κατά τους θερινούς µήνες. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8724.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις εµπλοκές και τις καθυστερήσεις στα µεγάλα έργα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 958.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 13 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Παράταση Προθεσµίας για την έκδοση φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών». τόµ. Β΄, σελ. 1068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση αποπεράτωσης του νέου αεροδροµίου της
Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ. 1343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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τη θεσµική θωράκιση και πρόοδο των δηµοσίων έργων που
κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 963, 993, 1035, 1147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2908.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία
δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ.
3676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις περικοπές στις χρηµατοδοτήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισµού στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
5003.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). (Επερωτώντες
Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5271.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9001.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή έργων πρόσβασης στην εθνική οδό στην περιοχή
Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9973.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 747.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1813.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου, του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ. Ε΄, σ. 1815.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 375, 807, τόµ. ΙΗ΄, σ. 831,
865.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε Πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα:
«Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6414.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση µουχλιασµένων γιαουρτιών
στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία
των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων
ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9255, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10059, 10135, 10167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από τη
µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης
κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1626.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε τη σύνθεση και στελέχωση των Διοικήσεων όλων των επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το
Υπουργείο. τόµ. Θ΄, σ. 4557.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήξη των συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). τόµ. Α΄, σ. 493.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1081, 1135,
1171, 1273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µετεγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών σε ολυµπιακά κτήρια.
τόµ. Θ΄, σ. 4732.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και η αποθήκευσή τους σε µαγνητικά
οπτικά µέσα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης και υποδοµών πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες δηµόσιου
χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10467.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος
του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1774.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία, την α-
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ντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής
απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1055, 1085, 1113, 1153.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 963, 993, 1035, 1147.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ανάθεση
έργων µε το «ΣΥΣΤΗΜΑ της ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8364.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7294.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Πρόταση για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές στο ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος
της Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7720.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκδοση βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 891.
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις δράσεις της πολιτείας για τον περιορισµό του Σακχαρώδους Διαβήτη. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2800.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη µαταίωση του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του 1998. τόµ.
Ε΄, σ. 2046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Φεβρουαρίου 1998 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2718.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµ-

µετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1631.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Β΄, σ. 1276.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που
βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9939.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σελ. 4003, τόµ. Θ΄, σ. 4630, 4677,
4736, 4904.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5414, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5998, 6052, 6179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων κυκλωµάτων σε καίριους τοµείς, το διαχειριστικό έλεγχο στις περιουσίες των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΠΑΠ για
«στηµένους» ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διαφάνεια στο καθεστώς
προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας
και τον επαναπροσδιορισµό των τελών και υπέρ τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των λιµενικών
υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9160.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της ΑΘήνας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την έκθεση αυτοκινήτων της BMW στο ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4851.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό για τη διαφηµιστική καµπάνια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5536.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9242.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διαφθορά και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 873.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1772.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα τη χρηµατοδότηση της
σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. (Επερωτώντες
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Σ. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέλογλου, Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Θ΄, σ.
4815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
σχολικών µονάδων στην περιοχή Τρεις Βαγιές του Δήµου
Ηρακλείου. τόµ. Ι΄, σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο
Θέρµης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των σχολικών φυλάκων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για τη
χρηµατοδότηση έργων σχολικής στέγης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισήγηση
του Υπουργείου για τη συγχώνευση σχολείων στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος
της διπλής βάρδιας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10159.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής
κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10361.
ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης

για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2554.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την εφαρµογή του
Κοινοτικού Δικαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄,
σελ. 1688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας για
αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση). τόµ.
Γ΄, σ. 317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ουκρανίας για
δικαστική συνδροµή σε αστικές υποθέσεις». (Κατάθεση).
τόµ. Δ΄, σ. 735.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισµού».
(Προτείνοντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 3292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε προβλήµατα στην άσκηση της Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3393.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5414, τόµ. ΙΑ΄,
σελ. 5998, 6052, 6179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη δηµιουργία αδιέξοδης κατάστασης στα
διοικητικά δικαστήρια λόγω του µεγάλου αριθµού δικών
που εκκρεµούν κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΠΑΠ για
«στηµένους» ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9040.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 5998, 6052, 6179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδιασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8847,
8883, 9073, 9229.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµµετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1631.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7397, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8847, 8883, 9073, 9229.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7397, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8847, 8883, 9073, 9229.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και άλλες
διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 244,
404, 421, 539.
ΔΙΚΑΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) για
την ισοτιµία των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Υπουργικής απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα πανεπιστήµια του εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους Οδοντιατρικής
και Ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ. Α΄, σ.
617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα στην έκδοση των αδειών του E-pass και
ΤΕΟ pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 604.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση διορισµού Διοικήσεων στους Εποπτευόµενους
Οργανισµούς του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 505.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη δηµιουργία αδιέξοδης κατάστασης στα
διοικητικά δικαστήρια λόγω του µεγάλου αριθµού δικών
που εκκρεµούν κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5947.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (βλ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2909.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Κ. Ρόβλιας,
Δ. Βαρβαρίγος, Μ. Μπόλαρης, Α. Μανωλιά, Χ. Αηδόνης, Β.
Οικονόµου. Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Α. Λοβέρδος, Μ. Δαµανάκη, Α. Κατσιφάρας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8329.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 460.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων, ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317.
ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία
του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 607.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3127.
ΔΩΡΕΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5976.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των υδραυλικών και των
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του Έβρου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6091.

37
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452.
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυτού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου
Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5733, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6660.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνεργασία µε το Δήµο
Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7042.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1813.
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της καθίζησης του εδάφους στο
Σταυρό Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7332.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός εθελοντισµού «Έργο Πολιτών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 297, τόµ. ΙΗ΄, σ. 935, 957, 1011.
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6253.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄, σ. 1.
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε

την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ.
5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7461.
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΠΑ-ΘΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων
ασφαλούς διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ.
Α΄, σελ. 488.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή της Νέας
Σµύρνης. τόµ. Β΄, σ. 1037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1164, 1372,
1391, 1556.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας
και λοιπές διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10059, 10135, 10167.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (ΕΣΚ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών ρύπων. τόµ. Ζ΄, σ. 3232.
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων
ασφαλούς διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 488.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 125.
Ψηφοφορίες και εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 194-195.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 197, 283.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, ψηφοφορία και παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α΄, σ.
323.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σχετικά µε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 460.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τις
προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν δέκα έξι (116) Βουλευτών
της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και
Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
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Αθηνών για τις συµβάσεις προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ.
Ε΄, σ. 1639.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ. Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2156.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3840.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα την εκλογή Προέδρου
Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5291.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Μουσιώνη και Ι. Πατσιλινάκου. τόµ. Ι΄, σ. 5672.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5901.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736.
Συζήτηση µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». Υποβάλλοντες την πρόταση: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παπαρήγα, Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές των κοµµάτων τους καθώς και οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ. Α. Ανδριανόπουλος και Σ. Μάνος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8366, 8421.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8471.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8542.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική
συνοχή». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9381.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9389, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9427,
9507.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Θαλασσινού,
Π. Μαντούβαλου, Γ. Ντόλιου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694, 9698.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα την
πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των
γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10030.
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΜΑΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λειτουργία της 4ης ΕΜΑΚ στην
Κοµοτηνή. τόµ. Θ΄, σ. 4370.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης, τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την Πρωτοβουλία των
Ηνωµένων Πολιτειών για την ασφάλεια των Εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά, Ελλάδα, µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών. (Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2005 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6579,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7128, 7170, 7218, 7335, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7466.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την
εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. ΙΖ΄, σ. 287.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη
εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη λήψη
µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7215.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους του εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ

39
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού
εισοδήµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 69 Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2806.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία του
εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2986, 3033, 3079, 3134, 3236.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς
και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Γ΄,
σ. 375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3882,
3921, 3972, 4034, 4120, 4260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7128, 7170, 7218,
7335, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7466.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του
Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1033.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του
Δηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών φορέων». (Συζήτηση).

τόµ. Β΄, σ. 1039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
ΕΪΤΖ (βλ. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία από την πτώση του Σινούκ, τον καταλογισµό ευθυνών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού κ. Μαριέττας Γιαννάκου σχετικά µε το
διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. τόµ. Ι΄, σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις τελευταίες
αποκαλύψεις στο χώρο της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
«ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εισφοράς της Εκκλησίας στον Προϋπολογισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6628.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 125.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα την εκλογή Προέδρου
Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5291.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας
κ. Κάρολου Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ. 5295.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη λευκή ψήφο και το εκλογικό
µέτρο. τόµ. Ι΄, σ. 5465.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον εκλογικό νόµο και τα λευκά ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8966.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1223, τόµ. Γ΄,
σελ. 88, 172, 288.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 35, 63, 160.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης
και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735,
1109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Παραγουάης για Εκπαιδευτική, Επιστηµονική και Πολιτιστική Συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1256.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολείων εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ΄, σ. 1072.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Αλαβάνος,
Φ. Κουβέλης). τόµ. Δ΄, σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να αφαιρέσει κείµενα
µεγάλων διανοητών από τα σχολικά βιβλία και τις ενέργειες
της Υπουργού για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών.
τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Η
Πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή
της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4992, τόµ. Ι΄, σ.
5590, 5765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοµοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση της
γραφής «BRAILLE» ως επίσηµης γραφής των τυφλών στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5857.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6291.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να καταθέσει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τις
εκκλησιαστικές σχολές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8766,
9339, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9683, 9974.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την περικοπή του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µείωση των
ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 17.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 255, 335.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 480.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου. τόµ. Α΄, σ. 492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη ίδρυση και
λειτουργία σχολείων µέσης εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους διορισµούς
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ: Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Κ. Ρόβλιας, Δ. Βαρβαρίγος, Μ. Μπόλαρης, Α. Μανωλιά, Χ. Αηδόνης, Β. Οικονόµου. Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Α. Λοβέρδος, Μ. Δαµανάκη, Α. Κατσιφάρας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις κρίσεις των
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Καλλιθέα, την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις κρίσεις των
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στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).
(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7578.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Ι΄, σ. 5446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση-Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτηµα Διπλώµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8978, τόµ. ΙΖ΄, σ. 167, 193, 224, 289.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον Εθνικό
Διάλογο για την Παιδεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7463.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 88, 172, 288.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Η
Πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή
της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτηµα Διπλώµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8978, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 193, 224, 289.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Α΄, σ. 568.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολείων εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ΄, σ. 1072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την περικοπή του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή της
επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 456.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας Κοινής
Οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7608.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του Μνηµονίου Συµφωνίας
που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών-µελών της αφ΄ενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ΄ ετέρου, καθώς και της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω Συµφωνίας». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς
και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Γ΄,
σ. 375.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την άρνηση θεώρησης του τακτικού
εντάλµατος πληρωµής Νο.36/2003 από την υπηρεσία ελεγκτικού επιτρόπου του ΥΠΕΘΑ για µη τήρηση της νόµιµης
διαδικασίας προµήθειας των συστηµάτων ασφαλείας C41.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7264.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

42
νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διενέργεια οικονοµικών ελέγχων σε Μητροπόλεις. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις τελευταίες
αποκαλύψεις στο χώρο της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το πόρισµα των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην οµοσπονδία του βόλεϋ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7045.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αξιοπιστία των ελέγχων αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 583.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων στα τρόφιµα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10161.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2771, τόµ. Ζ΄, σ. 2986, 3033,
3079, 3134, 3236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι) Μεγάρων από
την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 620.
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος
του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1774.
ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για τη σύσταση Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιµετώπισης καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄,

σ. 460.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία, την αντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής
απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1551.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1691.
1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστησαν
από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄, σ. 1775.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των παραγωγών από ζηµιές που προκλήθηκαν από τις καιρικές
συνθήκες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8286.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού στην ΕΑΒ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7263.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας
της αστυνοµικής δράσης από τους πολίτες και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη δράση των Βαβύλη και Τριανταφυλλάκη και τις σχέσεις τους µε την Ελληνική Αστυνοµία
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνεργασία µε το Δήµο
Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7042.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (ΕΒΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ανάθεση προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5007.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υφυπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις διαδικασίες
εκλογής των αντιπροσώπων των οµοσπονδιών στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5261.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών.
(Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Γ. Λιάνης, Χ. Αηδόνης, Α. Φούρας, Α. Κατσιφάρας, Α. Ράπτη, Α. Αλευράς, Κ.
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Σπηλιόπουλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης και Μ. Δαµανάκη). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7048.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την ανοχή της κρατικής τηλεόρασης σε
υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του Ελληνικού
Ιδρύµατος Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10129.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΠΑΠ για
«στηµένους» ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6451.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΕΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7576.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 276.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5446.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό για τη διαφηµιστική καµπάνια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5536.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: 13
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κίνηµατος).
(Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση της τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων στην ακτοπλοΐα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6134.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2554.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κίνηµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 3327, τόµ. Θ΄, σελ. 5011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνενόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου
κατά της παράνοµης εµπορίας στον Αυλώνα». (Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 3424.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6071,
6524, 6570,. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
153, 295, 338, 390, 461.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας στον τοµέα οδικών µεταφορών προσώπων και εµπορευµάτων και διαµετακόµισης». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 735, 927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ.
735.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους µικροπωλητές υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
153, 295, 338, 390, 461.
ΕΜΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της αισχροκέρδειας των καπνεµπόρων σε βάρος των
καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποσύνδεση
της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές ηµεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄, σ. 1.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ε-
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νέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1966.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τιµή του πετρελαίου και την ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7120.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 27 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8727.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης των
πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση µουχλιασµένων γιαουρτιών
στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων στα τρόφιµα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10161.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις κρίσεις των Ανώτατων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΕ) των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις καταγγελίες για σκάνδαλα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 783.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Λοβέρδος, Β. Οικονόµου, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. Καρχιµάκης,
Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ρ. Ζήση, Μ. Μπόλαρης, Α. Αντωνίου, Γ. Παπαντωνίου). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 897.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1031, τόµ. Γ΄,
σ. 312, 333, 361, 397.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5901.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας σχετικά
µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9965.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών

Θεσσαλονίκης η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7538.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παρ. 2-3 του Συντάγµατος και 144-148 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε΄, σ. 1395.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τις
προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν δέκα έξι (116) Βουλευτών
της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και
Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών για τις συµβάσεις προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ.
Ε΄, σ. 1639.
Ανακοινώνεται η Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση των όσων περιλαµβάνονται στις δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή µε τις υπ΄ αριθµ. Ε.Π.
341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 Εισαγγελικές Αναφορές, σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ε΄, σ. 1784.
Ανακοινώνεται η διαβιβαστική επιστολή και το πόρισµα
της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Θ΄, σ. 4423.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5901.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
αναθεώρηση του ισχύοντος δόγµατος του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου (ΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου. τόµ. Β΄, σ. 885.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8471.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών
φρουρών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 793, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 903.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 18 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6291.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
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Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών Α. Μακρυπίδη,
Δ. Ρέππα, Α. Παπαδόπουλου, Σ. Μπένου, Α. ΜπινοπούλουΜανούσου, Ν. Αλευρά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 433.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ν. Σαλαγιάννη
σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
501.
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ (βλ. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1364 τόµ. Ε΄, σ. 1731, 1777, 1866,
1893, 2048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των
επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ.
ΣΤ΄, σελ. 2587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν
παρανοµιών στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2076, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5219.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την
προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων
που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
7708, 8229, 8260.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3194, 3434, 3479,
3514, τόµ. Η΄, σελ. 3568, 3679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στα Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6261.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1055, 1085, 1113, 1153.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες Βουλευτές : 17 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 128.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού
εισοδήµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: 69 Βουλευτές του

ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2806.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). (Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου και Βουλευτές του κόµµατός του).
τόµ. Ι΄, σ. 5054.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική της
Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη,
Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος,
Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ.
Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6100.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 41 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7269.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 39 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9288.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άνοδο των καυσίµων. (Επερωτώντες Βουλευτές:
28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ. 893.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς
και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Γ΄,
σ. 375.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2490.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 21
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2767.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4271.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 27 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8727.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα της αγοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8767.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Τσούρας, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Στ. Τζουµάκας, Ι. Κουτσούκος, Α. Παρλεπέ-Σηφου-
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νάκη, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Μουσιώνης, Δ.
Κουσελάς, Χρ. Χάϊδος, Δ. Λιντζέρης, Λ. Γρηγοράκος). τόµ.
Ζ΄, σ. 2922.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α.
Λεβέντης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α.
Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Ζ΄, σ.
3366.
Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3396.
Συζήτηση επερώτησης 14 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
σχετικά µε τον ΟΓΑ: Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και
µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες. τόµ. Θ΄, σ.
4534.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. (Προτείνοντες Βουλευτές: 17
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5509.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 18 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6291.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Αλαβάνος).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7303.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8511.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 135.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις µεταθέσεις στην Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Ε΄, σ. 1613.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων
εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ΄, σ. 1072.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Αλαβάνος, Φ.
Κουβέλης). τόµ. Δ΄, σ. 1354.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξο-

δο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Ντόλιος, Α. Φωτιάδης, Χ. Μανωλιά, Π.
Σγουρίδης, Ι. Τσακλίδης, Ι. Μαγκριώτης, Ι. Μανιάτης, Σ.
Ράπτη, Μ. Μπόλαρης, Ε. Κουτµερίδης και Γ. Φλωρίδης).
τόµ. Ζ΄, σ. 2960.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα τη χρηµατοδότηση της
σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. (Επερωτώντες
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Σ. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέλογλου, Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Θ΄, σ.
4815.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την λειτουργία των Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 43
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 5952.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).
(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7578.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους διορισµούς στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ: Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Κ. Ρόβλιας, Δ. Βαρβαρίγος, Μ. Μπόλαρης, Α. Μανωλιά, Χ. Αηδόνης, Β. Οικονόµου. Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Α. Λοβέρδος, Μ. Δαµανάκη,
Α. Κατσιφάρας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8329.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). (Επερωτώντες Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8971.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 36 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ.
1246.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδος στην απόφασηπλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. (Επερωτώντες Βουλευτές:
32 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ζ΄, σ. 3206.
Συζήτηση επερώτησης 23 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών.(Επερωτώντες Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Θ΄, σ. 4855.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας,
Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9623.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1526.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών
σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Απόδηµο Ελληνισµό.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 35 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6137.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το θέµα
των συµβασιούχων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαδόπουλος, Κ. Ρόβλιας, Κ. Σκανδαλίδης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σαλαγιάννης, Σ. Κοσµίδης, Ι. Κουτσούκος, Α. Ακριβάκης, Χ.
Αράπογλου, Α. Γκερέκου). τόµ. Β΄, σ. 965.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. (Επερωτώντες Boυλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8295.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. (Επερωτώντες Βουλευτές: 40 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1328.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον
τοµέα των επικοινωνιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: 12
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄, σ. 3644.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8929.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.». (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Αργύρης,
Θ. Κολιοπάνος, Μ. Παντούλας, Ε. Παπαχρήστος, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραίτης, Ι. Δριβελέγκας). τόµ.
Ε΄, σ. 2116.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε
θέµατα δανεισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5471.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην
υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους 2005 . (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ.
7090.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 432.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1220.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Θ. Πάγκαλος, Ε. Όθωνας, Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Μ. Καρχιµάκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Ε. Σκουλάκης, Β. Κεγκέρογλου,
Σ. Ματζαπετάκης και Ε. Φραγκιαδουλάκης). τόµ. Ζ΄, σ.

3183.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). (Επερωτώντες
Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5271.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του νέου µουσείου της Ακρόπολης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Πάγκαλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης, Α. Γκερέκου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Α΄, σ.
622.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 1384.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 2083.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τα θέµατα του «ΟΠΑΠ Α.Ε.». (Επερωτώντες
Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4408.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 21 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6630.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών.
(Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Γ. Λιάνης, Χ. Αηδόνης, Α. Φούρας, Α. Κατσιφάρας, Α. Ράπτη, Α. Αλευράς, Κ.
Σπηλιόπουλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης και Μ. Δαµανάκη). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7048.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10472.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού
σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄,
σ. 1000.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6458.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9242.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επερώτησης 28 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά
µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄,
σ. 3608.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 29 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5731.
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την παραχώρηση αίθουσας στο Μέγαρο
Μουσικής για τον εορτασµό της επετείου ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6288.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της τεχνικής
εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συνέχιση και αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου
του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075,τόµ. Ζ΄, σ. 2958, τόµ.
ΙΗ΄, σελ. 1151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης, τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ.
Ι΄, σ. 5502.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077, 9110, 9162, 9325.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π.
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1189, 1229, 1269, 1373.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου να περικόψει επιδοτούµενες εκτάσεις βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποσύνδεση
της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές ηµεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή της
επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση της επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9683, 9974.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Πατ Κοξ και ο Αντιπρόεδρος κ. Δηµητρακόπουλος. τόµ. Α΄, σ. 283.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Γυµνάσιο Περιστερίου Αθηνών, το Δηµοτικό
Σχολείο Αφιδνών Ανατολικής Αττικής, το 7ο Γυµνάσιο Περιστερίου Αθηνών, το Γυµνάσιο Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας, σπουδαστές από το 2ο και 7ο ΤΕΕ Πάτρας Αχαΐας,
µαθητές από το Γυµνάσιο Σταυροδροµίου Αχαΐας και το 2ο
Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. Α΄, σ. 330, 333, 341, 342,
348, 350, 394.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου και το 1ο Γυµνάσιο Κισσάµου. τόµ. Α΄, σ. 442, 445.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Σπαρτίνας Κέρκυρας, φοιτητές της
Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 1ο
Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας και από το Γυµνάσιο Δρυµού Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 454, 459, 461, 466.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών Αττικής, το 6ο Γυµνάσιο
Χαλανδρίου Αττικής και το 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς Αττικής.
τόµ. Α΄, σ. 486, 492.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές των Γυµνασίων Αντίσσης και Ερεσού Νοµού Λέσβου.
τόµ. Α΄, σ. 523.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γυµνάσιο Αχαρνών και το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ιλίου Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 547, 552.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά. τόµ. Α΄,
σ. 600.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης. τόµ. Α΄,
σ. 607.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βραχατίου Κορινθίας, το Α΄
Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόµου Βοιωτίας, το Δηµοτικό Σχολείο Στιρίου Βοιωτίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Ευβοίας, φοιτητές
από το Πάντειο Πανεπιστήµιο και µαθητές από το Δηµοτικό
Σχολείο Αρχοντοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β΄, σ.
685, 688, 692, 695, 699, 703.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 64ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Δηµοτικό
Σχολείο της Λεοντίου Σχολής Πατησίων, το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αταλάντης
Φθιώτιδας και το Δηµοτικό Σχολείο Ν. Τήνου. τόµ. Β΄, σ.
744, 749, 759, 767.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής
και το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαΐας. τόµ. Β΄, σ.
779, 782.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας Αττικής, ο Πρέσβης και τρεις Βουλευτές της Κορέας, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα, από το σχολείο Μπίλφεν Κωνσταντινούπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού Αττικής,
Οµάδα γυναικών φίλων του Κοινοβουλευτισµού και µαθητές από το 3ο και 6ο Δηµοτικά Σχολεία Άρτας. τόµ. Β΄, σ.
876, 877, 885, 888, 893, 895, 919.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο και 21ο Δηµοτικά Σχολεία Αγίου Δηµητρίου
Αθηνών, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας Αττικής, το 6ο
Δηµοτικό Σχολείου Αγίου Δηµητρίου Αττικής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αίγινας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Εύβοιας και το
Δηµοτικό Σχολείο Κοµποτάδων Φθιώτιδας. τόµ. Β΄, σ.
951, 957, 964, 973, 977.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν: φοιτητές από το πανεπιστήµιο Havelin της Μινεσότα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, µαθητές από το 92ο και
97ο Δηµοτικά Σχολεία Αθηνών, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο
Νέας Σµύρνης Αθηνών, το Δηµοτικό Σχολείο Καστρίου
Φθιώτιδας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαστούνης Ηλείας και
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. τόµ. Β΄,
σ. 1040, 1046, 1053, 1061, 1064.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας Σύρου Κυκλάδων. τόµ. Β΄, σ. 1228.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η κ.
Μ.Τ. Περάλες Βουλευτής του Ισπανικού Κοινοβουλίου. τόµ.
Δ΄, σ. 1060.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ουρσουλίνων, το 2ο και 3ο
Δηµοτικά Σχολεία Νέας Ερυθραίας και το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Σµύρνης. τόµ. Δ΄, σ. 1350, 1356, 1361.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη σχολή «Χατζηβέη» και το 13ο Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Ε΄, σ. 1496, 1499.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το Δ΄ Δηµοτικό Σχολείο Πεύκης. τόµ. Ε΄, σ. 1550, 1560.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Μενιδίου, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Κηφισιάς, το 6ο και το 7ο Δηµοτικά Σχολεία Ζωγράφου. τόµ. Ε΄, σ. 1609, 1615, 1621.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητες από το 34ο και 88ο Δηµοτικά Σχολεία Αθήνας και το 4ο
Λύκειο Γλυφάδας. τόµ. Ε΄, σ. 1736, 1739, 1744.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Αµαρουσίου Ν.Αττικής και από το Γ΄
Τµήµα του Β΄ Λυκείου Αµαρουσίου. τόµ. Ε΄, σ. 1765,
1773, 1779.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 130ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Ε΄, σ.
1896.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Γυµνάσιο Αθηνών και το σχολείο Ντόλιγκλαντ της Δανίας. τόµ. Ε΄, σ. 1964, 1991.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης και από
το Δηµοτικό Σχολείο Λακωνικής Σχολής Αθηνών. τόµ. Ε΄,

σ. 2076, 2086.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών. τόµ. Ε΄, σ. 2127.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών και µέλη από το
ΚΑΠΗ Δοξάτου Δράµας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2151, 2160.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο της Γερµανικής Σχολής Αθηνών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο «Ελληνική Παιδεία» και το
20ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2433, 2450.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο του Αγίου Στεφάνου, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου και το Γυµνάσιο Μαντουδίου Ευβοίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2491, 2503, 2508.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Αρσάκειο Γυµνάσιο Αθηνών, το Γυµνάσιο
Κοντοβάζαινας Αρκαδίας και το Γυµνάσιο Βαρθολοµιού Ηλείας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721, 2736, 2746.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2766.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ΄ Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας και φοιτητές του
Παντείου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ζ΄, σ. 2905, 2921, 2931.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Κέντρου Νεότητας Ταύρου. τόµ. Ζ΄, σ. 2961.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν άτοµα
από το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωµένων Σταυρουπόλεως
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3038.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Λύκειο Βαρβακείου, το Α΄ ΤΕΕ
Λαυρίου και το Γυµνάσιο Μαγούλας Καρδίτσας. τόµ. Ζ΄, σ.
3080, 3091, 3104.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Πειραιά, το 7ο
Λύκειο Βόλου και το Γυµνάσιο Βλαχιώτη Λακωνίας. τόµ.
Ζ΄, σ. 3127, 3147, 3156.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές απο το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά. τόµ. Ζ΄,
σ. 3186.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Ζ΄, σ. 3297.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το Γυµνάσιο
Παύλου Βοιωτίας και το Αρσάκειο Γυµνάσιο Πατρών. τόµ.
Ζ΄, σ. 3325, 3336, 3348.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κηφισιάς και το Πειραµατικό Λύκειο Πατρών. τόµ. Ζ΄, σ. 3369, 3381.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Αχαρνών και το Λύκειο Βαγίων Βοιωτίας. τόµ. Ζ΄, σ. 3483, 3499.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ασπροπύργου, από την Ελληνογερµανική
Αγωγή και από το Γυµνάσιο Κάτω Λεχωνίων Μαγνησίας.
τόµ. Η΄, σ. 3564, 3567, 3572, 3578.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο των
Άνω Λιοσίων. τόµ. Η΄, σ. 3611.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Λύκειο Γλυφάδας, το City University of
Athens και το 3ο Γυµνάσιο Αιγαίου. τόµ. Η΄, σ. 3747,
3761, 3769.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α΄ Λύκειο Πεύκης και το 8ο Γυµνάσιο Πατρών.
τόµ. Η΄, σ. 3786, 3815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο Αργυρούπολης και το 3ο ΤΕΕ Κοζάνης. τόµ. Η΄, σ. 3842, 3856.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Λύκειο Ιλίου και το Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο Αναβρύτων. τόµ. Η΄, σ. 4041, 4043.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ακράτας και το 2ο Γυµνάσιο Θήβας. τόµ.
Η΄, σ. 4129, 4135.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου. τόµ. Θ΄, σ. 4332.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας. τόµ. Θ΄, σ. 4375.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής και το Λύκειο
Κανήθου της Ευβοίας. τόµ. Θ΄, σ. 4409, 4519.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ΤΕΕ Καισαριανής. τόµ. Θ΄, σ. 4637.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 49ο Λύκειο Αθηνών και το Λύκειο Ξυλοκάστρου.
τόµ. Θ΄, σ. 4691, 4696, 4712.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Περάµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Μέριµνας Ποντίων Δράµας και µαθητές από
το Σχολείο της Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων. τόµ.
Θ΄, σ. 4853, 4859.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Ιλίου και το Γ΄ Γυµνάσιο Πατρών.
τόµ. Θ΄, σ. 4973, 4988.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 2ο ΤΕΕ Σιβιτανιδείου και το Γ΄ Γυµνάσιο Αγρινίου. τόµ. Θ΄, σ. 5010, 5025,
5029.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήµιο Αργυρόκαστρου
και µαθητές από το Γυµνάσιο Άσσου Λεχαίου Κορινθίας.
τόµ. Ι΄, σ. 5052, 5068.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Ι΄, σ. 5140.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης και το 3ο Γυµνάσιο Πετρούπολης. τόµ. Ι΄, σ. 5189, 5194.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Νέου Ψυχικού, αξιωµατικοί απο τη Σχολή Πολέµου της Αεροπορίας και µαθητές από το
2ο Ενιαίο Λύκειο Αµαλιάδος. τόµ. Ι΄, σ. 5218, 5231, 5235,
5240.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου και το 2ο Ενιαίο Λύκειο
Μεσσήνης. τόµ. Ι΄, σ. 5270, 5289.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Γυµνάσιο Περιστερίου και το 1ο Ενιαίο Λύκειο Αµαλιάδος. τόµ. Ι΄, σ. 5362, 5377, 5383.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο του Παλαιού Φαλήρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής και το 3ο Λύκειο Τρίπολης.
τόµ. Ι΄, σ. 5414, 5420, 5436, 5440.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης και το Γυµνάσιο
Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι΄, σ. 5473, 5485.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΤΕΕ ΟΑΕΔ Αιγάλεω. τόµ. Ι΄, σ. 5507.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Εσπερινό ΤΕΕ Αθηνών. τόµ. Ι΄, σ. 5595.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β΄ Ενιαίο Γυµνάσιο Κορωπίου και το 2ο Ενιαίο
Λύκειο Πειραιά. τόµ. Ι΄, σ. 5629, 5636.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κορωπίου, το Λύκειο Δερβενίου
Κορινθίας και το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ». τόµ. Ι΄, σ. 5667, 5673, 5676, 5684.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω. τόµ. Ι΄, σ. 5699.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν το Α΄
ΚΑΠΗ Αργυρούπολης και καθηγητές από το γραφείο ΤΕΕ
Πειραιά. τόµ. Ι΄, σ. 5725, 5736.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού και το 47ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5816, 5830.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο της Ελληνογαλλικής Σχολής, το Γυµνάσιο Πελασγίας Φθιώτιδας και το Γυµνάσιο Καλιάνων
Κορινθίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5865, 5873, 5884.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας Πειραιά, το Γυµνάσιο Αµφιλοχίας και το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5905, 5910, 5926, 5935.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Χίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5958.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Επτάνησα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6000, 6003, 6007.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά, το Λεόντειο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, η Πρόεδρος του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος του Περού κ. Λούδρες Ελµίρα Ροζάριο
Φλόρες Νάνο, Βουλευτές του Κοινοβουλίου του Περού και
Διπλωµατική Αντιπροσωπεία του Περού, µαθητές από το 1ο
ΤΕΕ Σπάρτης Λακωνίας και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6053, 6059, 6064, 6070.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο της Δροσιάς και το Γυµνάσιο Λουσικών Αχαϊας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6088, 6105.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6131.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6226.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το Γυµνάσιο
Βουλιαγµένης και επισκέπτες από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6255, 6260, 6272.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαη παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Σκάλας Ωρωπού. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6295.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λεχαινών Ηλείας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6353.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού Χανίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6378.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Θεοδωροπούλου Χανίων, το
1ο ΤΕΕ Λευκάδος, το Ενιαίο Λύκειο Κάτω Τιθωρέας Φθιώτιδας και το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6417, 6423, 6434, 6435.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ της Κύπρου κ. Αντώνης Καρράς και µαθητές από το 8ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6450, 6467.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6525,
6526.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Στρατού, µαθητές από το 3ο
Γυµνάσιο Αλίµου, το Γυµνάσιο Γούµενο Ηλείας, το 5ο Γυµνάσιο Θήβας και το Δηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6572, 6577, 6587, 6599, 6606.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Ιεράπετρας και φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6620, 6628, 6632.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και το Εσπερινό Λύκειο Παλλήνης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6689, 6696.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6954.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κοσόβου µε 15 Βουλευτές, µαθητές από το Γυµνάσιο Ισθµίων Κορινθίας, το Γυµνάσιο Καρατούλα Ηλείας, το 1ο Λύκειο Μολάων Λακωνίας και το Δηµοτικό Σχολείο Μαλαισίνας Φθιώτιδος. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6981, 6983, 6999, 7007, 7009, 7016.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ντόλκου Μπακογιάννου Λάρισας και
το Λύκειο Παναιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044, 7061.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο
Εργαζόµενης Νεότητας Κοµοτηνής και το Λύκειο Βήσας
του ακριτικού Νοµού Έβρου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7087, 7094,
7100.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας και το 16ο Λύκειο Αθηνών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7122, 7130, 7134, 7141.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το Δηµοτικό σχολείο
Αρσάκειο Ψυχικού, το Αµερικανικό Κολέγιο, το 5ο Γυµνάσιο Γαλατσίου και το Α΄ ΤΕΕ Πρέβεζας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7172,
7178,, 7182, 7185, 7196.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας και το Γυµνάσιο
Πελοπίου Ηλείας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7219, 7240.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σµύρνης
και το Δηµοτικό Σχολείο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7264, 7272.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 34ο Λύκειο Αθηνών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7341.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Αρσάκειο Δηµοτικο Σχολείο και το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7383, 7411.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αρκάδων Βριλησσίων.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7419.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βάρκιζας, το Δηµοτικό Σχολείο Μαρµαρίου Ευβοίας, το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 1ο Λύκειο Πρέβεζας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7478, 7493,
7506, 7513.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, το 6ο Γυµνάσιο Ρόδου, το Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες Ηγουµενίτσας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7543, 7544, 7548, 7554, 7558.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πλατανιάς Χανίων Κρήτης. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7578.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Εχίνου Ξάνθης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7715.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το 4ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Κονίστρων
Ευβοίας και τα Δηµοτικά Σχολεία Τυρίνθου και Αγίας Τριάδος Αργολίδος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8236, 8242, 8251, 8259.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Γενναδίου Σχολής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και το Εκκλησιαστικό Λύκειο
Πάτµου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8285, 8292, 8299, 8312.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8368.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων, το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Χανίων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8424, 8432, 8444, 8449, 8455.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8483.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόµου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βαγιών Βοιωτίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8589, 8622, 8626.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας και το
Β΄ Δηµοτικό Σχολείο Βαγιών Βοιωτίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8645,
8662, 8673, 8680.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8729,
8742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής και το
Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8885,
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8899.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Πειραιά, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Ρθύµνου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Θεστιαίου Αιτωλοακαρνανίας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8925, 8937, 8943, 8947.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα «Εκπαιδευτήρια ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ», το 14ο Δηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων και
τα Δηµοτικά Σχολεία Μαγουλίτσας και Λαζαρίνας του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9113, 9117, 9123, 9135.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Αττικής και το
5ο και 11ο Δηµοτικά Σχολεία Νέας Ιωνίας Βόλου. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9160, 9173.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αντιπροσωπεία της Γραµµατείας του Νοµοθετικού Σώµατος της
Βουλής του Ουζµπεκιστάν, µαθητές από το 78ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού Αθηνών, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φαρσάλων Λαρίσης και το
Δηµοτικό Σχολείο Επισκοπής Ρεθύµνου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9238,
9240, 9248, 9256, 9263.
Ανακοινώνται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου της Σλοβακικής Δηµοκρατίας κ. Πάβλο Κουσόφσκι µετά της συζύγου του. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9946.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών. τόµ. ΙΖ΄, σ.
251.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές και αξιωµατικοί της Σχολής Πολέµου Αεροπορίας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 392.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Εράσµιο Ελληνογερµανική Σχολή. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1580.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1639.
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την κατάργηση της επίταξης εργασίας των ναυτεργατών του Υδρογραφικού-Ωκεανογραφικού πλοίου «Πυθέας» κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 507.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπένακηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών
θέµατων Κανονισµού της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για
την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ.
434, 474.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη-

Ψαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 474, 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περι συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για την Α΄
Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Υποθέσεων της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 475, 476.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 476.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 476.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Αποτίµησης Τεχνολογίας για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την Α΄
Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την Α΄ Σύνοδο της ΙΑ΄
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 477, 478.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών
θεµάτων Οικονοµικών της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Εσωτερικών
θεµάτων Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπέβαλε στην Πρόεδρο της Βουλής πρόταση
για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του
προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Α΄, σ. 640.
Ανακοινώνεται η σύσταση ενδεκαµελούς Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διατύπωση
προτάσεων για τη διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού
πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό και κυρίως στα θέµατα χρήσης αναβολικών και χρηµατοδότησης
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των δραστηριοτήτων του αθλητισµού εκ µέρους της πολιτείας. τόµ. Ζ΄, σ. 3053.
Ανακοινώνεται η διαβιβαστική επιστολή και το πόρισµα
της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Θ΄, σ. 4423.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συγκροτήσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί επανασύστασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6420.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα σχετικά µε την παράταση προθεσµίας λειτουργίας των Διακοµµατικών Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών: α) «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» β) «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία» και γ)
«Για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10373.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 21
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2767.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν
παρανοµιών στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2076.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1064, 1573, 1595.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ΦΑΝΚΟ στη Νάουσα, τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού
Σχεδίου κατανοµής Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά µε
την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη
Σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, τη διαφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων και τη συνέχεια της
λειτουργίας της εργοστασιακής µονάδας Optical Media
Production. τόµ. Ι΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από την επιχείρηση «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5724.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 271, 475, 543,
579, 609, 642.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3638.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5219.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων) λόγω περιορισµένου αριθµού επιτυχόντων. τόµ. Ε΄, σ. 1760.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στους δήµους παρακρατηθέντων πόρων, την
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3203.
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 228.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9001.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Λοβέρδος, Β. Οικονόµου, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. Καρχιµάκης,
Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ρ. Ζήση, Μ. Μπόλαρης, Α. Αντωνίου, Γ. Παπαντωνίου). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 897.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας
(Ο.Α.Κ.Α.). τόµ. Γ΄, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιχορήγηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των
δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο
Δήµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου «ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ», τα προβλήµατα
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συνέχιση και αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου
του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1763.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στον ευρύτερο δηµόσια τοµεά». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Αλαβάνος, Α. Λεβέντης, Ι.Δραγασάκης, Φ. Κουβέλης). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια του «Φάρου Τυφλών»
και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια. τόµ. Ζ΄, σ. 2910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 2915.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Τσούρας, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Στ. Τζουµάκας, Ι. Κουτσούκος, Α. Παρλεπέ-Σηφουνάκη, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Μουσιώνης, Δ.
Κουσελάς, Χρ. Χάϊδος, Δ. Λιντζέρης, Λ. Γρηγοράκος). τόµ.
Ζ΄, σ. 2922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων, ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τα θέµατα του «ΟΠΑΠ Α.Ε.». (Επερωτώντες
Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την έλλειψη του προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6456.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Περί καταργήσεως των ειδικών νοµοθετικών και
άλλων ρυθµίσεων που διέπουν τις σχέσεις εργαζοµένων σε
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία διατηρεί ιδιοκτησιακά ή άλλα δικαιώµατα
το δηµόσιο και επέκταση της ισχύος των κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας επί των σχέσων αυτών». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επί-
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λυση ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού).
(Συζήτηση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 6979.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους πρώην συµβασιούχους
εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θεσσαλονίκης. (Κ.Π.Ν.Θ.). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7215.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των
λυµάτων Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος
των Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τους µισθούς των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κρίση στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1629.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άµε-

ση καταβολή βοηθήµατος στους εργαζοµένους στις Βιοµηχανίες Κονσερβοποιίας του Νοµού Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της τεχνικής
εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των απασχολουµένων στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ. 2917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της βιοµηχανίας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των
οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10160.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και
«FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 386.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα Κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 356.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2502.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στον ευρύτερο δηµόσια τοµεά». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Αλαβάνος, Α. Λεβέντης, Ι.Δραγασάκης, Φ. Κουβέλης). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2527.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3388,
τόµ. Η΄, σ. 3743, 3799, 3969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4734.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, τη διαφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στη Λάρισα, την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη απο την Ξάνθη στα
Σκόπια, τις επιπτώσεις στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS-LOGISTICS»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal Olympic
Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άρνηση συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6286.
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού).
(Συζήτηση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 6979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη

µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (θυγατρική του οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου-OIC. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τους µισθούς των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 386.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση της
διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» σε ιδιώτες, τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων και των ενσήµων στους εποχικούς εργαζόµενους στη δακοκτονία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων και τη συνέχεια της
λειτουργίας της εργοστασιακής µονάδας Optical Media
Production. τόµ. Ι΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ» στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζόµενων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1482.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών
σχέσεων των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ.
Α΄, σ. 550.
Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5725.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 954.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10138.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού
Χωριού στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ.
5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη στεγαστική συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 14.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Περί καταργήσεως των ειδικών νοµοθετικών και
άλλων ρυθµίσεων που διέπουν τις σχέσεις εργαζοµένων σε
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία διατηρεί ιδιοκτησιακά ή άλλα δικαιώµατα το δηµόσιο και επέκταση της ισχύος των κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας επί των σχέσων αυτών». τόµ. ΙΑ΄, σ.

6618.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και
«FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση
της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης
από πλοία. τόµ. Ι΄, σ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υφυπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις διαδικασίες
εκλογής των αντιπροσώπων των οµοσπονδιών στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη λευκή ψήφο και το εκλογικό
µέτρο. τόµ. Ι΄, σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε το διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. τόµ. Ι΄,
σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για το
«Βασικό Μέτοχο» και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του
Έβρου από την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις
στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το κλείσιµο της χωµατερής στα Άνω Λιόσια. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη,
την Απασχόληση κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 10130.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μεσογειακά Προϊόντα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή της
επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εισαγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας των
καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο
εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για
τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της αισχροκέρδειας των καπνεµπόρων σε βάρος των
καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης να απαγορευθούν στη χώρα µας τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και µεταλλαγµένες καλλιέργειες. τόµ. Α΄, σ.
598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις
στους καπνοπαραγωγούς από τις τελευταίες αποφάσεις του
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία βαµβακοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων σε βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Β΄, σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επανεξέταση
δηµιουργίας δασικών χωριών σε προστατευόµενες περιοχές. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του
νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1691.
1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διάθεση της
φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος της δωρεάν διανοµής ρυζιού κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστησαν από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄, σ.
1775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τους λόγους και τα
κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν του
βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και την
καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη
εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη λήψη
µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας και του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για την αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
ν. 3208/2003 για τα δάση, τον αποχαρακτηρισµό εκτάσεων
που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον εντοπισµό της
καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης των
πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης για τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης
και την ελληνική φέτα στον εµπορικό πόλεµο Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. τόµ. Ζ΄, σ. 3318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 3566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υποβάθµιση
του ρόλου του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ.
Η΄, σ. 3784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της αποζηµίωσης στις χήρες αποβιωσάντων αγροτών που είχαν ενταχθεί στα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Διαµετακόµισης Βάµβακος. τόµ. Θ΄, σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων και των ενσήµων στους εποχικούς εργαζόµενους στη δακοκτονία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας.
τόµ. Θ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στα Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον έλεγχο στο
πρόγραµµα Μακροχρόνιας Παύσης Εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου να περικόψει επιδοτούµενες εκτάσεις βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείουστο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την χρηµατοδότη-

ση από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών
Θεσσαλονίκης η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον συµψηφισµό
των προκαταβολών που έλαβαν οι αγρότες, που υπέστησαν
ζηµιές από τον παγετό λόγω καθυστέρησης καταβολής των
αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία
των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων
ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις νέες περικοπές
δικαιωµάτων καλλιέργειας βάµβακος και συνυπευθυνότητας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8416, 8417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού
Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της εγχώριας παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής ντοµάτας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποσύνδεση
της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές ηµεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µη εξόφληση
των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τη σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας «PRΟDACTA». τόµ. ΙΖ΄, σ. 15.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και των
λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αναθεώρηση
της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης για το µέλλον της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 387.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση της επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία του
εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων πριµοδότησης της νέας Κ.Α.Π για τους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή 25
ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν
για διόρθωση λαθών στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1523.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε το εύρος των αρµοδιοτήτων του Υπουργού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9620.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το µέτρο που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια. τόµ. Α΄, σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών που συναλλάσονται µε τις
τράπεζες. τόµ. Β΄, σ. 744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καύσιµα.
τόµ. Β΄, σ. 962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας την
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας στην
αγορά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού

Σχεδίου κατανοµής Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση των τιµολογίων της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 3319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις κρίσεις προϊσταµένων Διευθύνσεων
στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. τόµ. Θ΄, σ. 4724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει τα
Ελληνικά Πετρέλαια για την ασφάλιση των εγκαταστάσεών
τους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
την επελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήµατα κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους µικροπωλητές υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον εντοπισµό επικίνδυνης ουσίας στο
µέλι κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση µουχλιασµένων γιαουρτιών
στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ακρίβεια και την
κερδοσκοπία στην αγορά. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισµού
στα Σούπερ Μάρκετ στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επάρκεια ρεύµα-

61
τος κατά τους θερινούς µήνες. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων στα τρόφιµα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης της νοθείας στα
καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 96.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. ΙΖ΄, σ. 287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής
Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της κερδοσκοπίας στα καύσιµα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1524.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άµεση καταβολή βοηθήµατος στους εργαζοµένους στις Βιοµηχανίες Κονσερβοποιίας του Νοµού Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση διορισµού Διοικήσεων στους Εποπτευόµενους
Οργανισµούς του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του
Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την εφαρµογή του
Κοινοτικού Δικαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση
της ανεργίας. τόµ. Α΄, σ. 599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίσπευση καταβολής των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους
της απαλλοτριωθείσης έκτασης, όπου κατασκευάστηκε το
Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. Β΄, σ. 953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανα-

βολή κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού».
τόµ. Β΄, σ. 1345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα Κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του
«Ολυµπιακού Χωριού» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου ΦΑΝΚΟ Α.Ε., τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου «ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ», τα προβλήµατα
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της τεχνικής
εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την απόλυση οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω
άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία «ΒΑΛΚΑΝ
ΕXPORT», την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την
καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στους δικαιούχους ανεξάρτητως ηλικίας δια βίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-
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σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που
ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 2915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων, ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της βιοµηχανίας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µετεγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών σε ολυµπιακά κτήρια.
τόµ. Θ΄, σ. 4732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4734.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, τη διαφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ
λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων και τη συνέχεια της
λειτουργίας της εργοστασιακής µονάδας Optical Media
Production. τόµ. Ι΄, σ. 5052.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στη Λάρισα, την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη απο την Ξάνθη στα
Σκόπια, τις επιπτώσεις στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των
οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού
Χωριού στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ.
5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εγκύων γυναικών. τόµ. Ι΄, σ. 5469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS-LOGISTICS»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από την επιχείρηση «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άρνηση συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση στην εγκατάσταση 2.300 οικογενειών στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απο-
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λύσεις προσωπικού στην EUROBANK. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην κοινοπραξία εταιρειών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (θυγατρική του οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προσταίας σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη στεγαστική συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 14.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος
των Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 160.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και
«FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ» στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1367, 1482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κρίση στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, τον κίνδυνο παύ-

σης λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1629.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη µαταίωση του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού τροχαίων ατυχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την λήψη µέτρων προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων από την εγκατάσταση Καµερών ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ανάθεση από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» της φύλαξης των συρµών σε ιδιωτική εταιρεία κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αυστηρότερες ρυθµίσεις νοµοθετικού πλαισίου γαι τη µη χρήση παιδικών καθισµάτων στα αυτοκίνητα.
τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για τη
µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Δ΄, σ. 1351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη σύλληψη µαθήτριας του Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Νέας Φιλαδέλφειας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας
της αστυνοµικής δράσης από τους πολίτες και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επανασύσταση της Αγροφυλακής
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης
των παραµεθόριων δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λειτουργία της 4ης ΕΜΑΚ στην
Κοµοτηνή. τόµ. Θ΄, σ. 4370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα φαινόµενα αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους σπουδών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη δράση των Βαβύλη και Τριαντα-
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φυλλάκη και τις σχέσεις τους µε την Ελληνική Αστυνοµία
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Αµυγδαλέζας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την έλλειψη του προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνεργασία µε το Δήµο
Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την άρνηση θεώρησης του τακτικού
εντάλµατος πληρωµής Νο.36/2003 από την υπηρεσία ελεγκτικού επιτρόπου του ΥΠΕΘΑ για µη τήρηση της νόµιµης
διαδικασίας προµήθειας των συστηµάτων ασφαλείας C41.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία παραιτηθέντος από το Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της 11-5-2005 στο χώρο
του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9280.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την παύση των αγωγών του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος κατά των αγροτών για αδικήµατα
που φέρονται ότι εκτέλεσαν κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α΄, σ. 519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την µετατροπή εγκατάστασης της πρώην
αµερικάνικης βάσης στον Ασπρόπυργο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ανεπιθύµητων. τόµ. Β΄, σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην έξωση αποθεραπευθέντων ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την έκδοση στη Γερµανία του κουρδικής
καταγωγής Σινάν Μποζκούρτ κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε προβλήµατα στην άσκηση της δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων
Διεθνικής Σωµατεµπορίας. τόµ. Η΄, σ. 3558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη δηµιουργία αδιέξοδης κατάστασης στα
διοικητικά δικαστήρια λόγω του µεγάλου αριθµού δικών

που εκκρεµούν κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη δράση παρακρατικών κυκλωµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα της Σρεµπρένιτσα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµµετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1631.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να
ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην περαιτέρω επέκταση της βάσης της Σούδας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις κρίσεις των Ανώτατων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την κατάργηση της επίταξης εργασίας των ναυτεργατών του Υδρογραφικού-Ωκεανογραφικού πλοίου «Πυθέας» κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΕ) των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις καταγγελίες για σκάνδαλα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
αναθεώρηση του ισχύοντος δόγµατος του ενιαίου Αµυντικού χώρου (ΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου. τόµ. Β΄, σ. 885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία από την πτώση του Σινούκ, τον καταλογισµό ευθυνών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την καταδίκη εθελοντή πενταετούς
υποχρέωσης, για τη µη συµµετοχή του σε αποστολή στο
Περσικό Κόλπο. τόµ. Δ΄, σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Άµυνας σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος
του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε την πτώση
των δύο µαχητικών αεροσκαφών F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών
πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού που µονιµοποιήθηκαν
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια του «Φάρου Τυφλών»
και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια. τόµ. Ζ΄, σ. 2910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόδοση των στρατοπέδων της
Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους
σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ανάθεση προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού στην ΕΑΒ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 603.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου. τόµ. Α΄, σ. 492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Α΄, σ. 568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) για
την ισοτιµία των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Υπουργικής απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα πανεπιστήµια του εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους Οδοντιατρικής
και Ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ. Α΄, σ.
617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου κ.λπ. τόµ. B΄, σ. 879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Έδεσσα.
τόµ. Β΄, σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων) λόγω περιορισµένου αριθµού επιτυχόντων. τόµ. Ε΄, σ. 1760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να αφαιρέσει κείµενα
µεγάλων διανοητών από τα σχολικά βιβλία και τις ενέργειες
της Υπουργού για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών.
τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία σχολείων µέσης εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Καλλιθέα, την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ελλιπή
χρηµατοδότηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα προβλήµατα λειτουργίας τους. τόµ. Ζ΄, σ. 3361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκλογή Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, τη λειτουργία του
Πρυτανικού Συµβουλίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µονιµοποιήσει τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καταλήψεις
σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄, σ.
4846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
σχολικών µονάδων στην περιοχή Τρεις Βαγιές του Δήµου
Ηρακλείου. τόµ. Ι΄, σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο
Θέρµης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα ΑΕΙ.

τόµ. Ι΄, σ. 5411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοµοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση της
γραφής «BRAILLE» ως επίσηµης γραφής των τυφλών στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις τελευταίες
αποκαλύψεις στο χώρο της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για τη
χρηµατοδότηση έργων σχολικής στέγης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική
οργάνωση των σχολικών µονάδων σε περίπτωση πολέµου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
«ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισήγηση
του Υπουργείου για τη συγχώνευση σχολείων στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος
της διπλής βάρδιας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων κυκλωµάτων σε καίριους τοµείς, το διαχειριστικό έλεγχο στις περιουσίες των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση
λειτουργικών προβληµάτων του τµήµατος «Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης» στη Βέροια. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της σχολικής στέγης για το ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ποινικοποίηση των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον Εθνικό
Διάλογο για την Παιδεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να καταθέσει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τις
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εκκλησιαστικές σχολές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
4ου Τµήµατος στην Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις κρίσεις των
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µείωση των
ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 17.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στη διανοµή των σχολικών βιβλίων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1148.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για κατάργηση της ρυθµιστικής αρχής θαλασσίων ενδοµεταφορών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αξιοπιστία των ελέγχων αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των
ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων των πλοίων. τόµ. Β΄, σ. 1034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε το θάνατο δύο εργατών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη λήψη µέτρων στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόωρη διακοπή δροµολογίων απο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ν. 2932/2001 για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό
Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση
των πληρωµάτων των ποντοπόρων πλοίων. τόµ. Ι΄, σ.
5098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση αιτήµατος της Εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων
στην παράκτια ζώνη του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal Olympic
Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση της τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων στην ακτοπλοΐα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση και ανάπτυξη
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των οφειλών στο
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο από την εταιρεία HELLAS
FLYING DOLPHINS κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διαφάνεια στο καθεστώς
προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας
και τον επαναπροσδιορισµό των τελών και υπέρ τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των λιµενικών
υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα πρόσφατα δραµατικά επεισόδια στο
Κοσυφοπέδιο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής στην
Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αιγυπτιακές φυλακές.
τόµ. Α΄, σ. 524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 546.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκδοση βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις
να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά που
εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χορήγηση βίζας για τους φοιτητές που
σπουδάζουν στη Βουλγαρία. τόµ. Η΄, σ. 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη βοήθεια που χορηγεί η χώρα µας προς
τρίτες χώρες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στείλει
νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την επίσκεψη αντιπροσωπείας αµερικανικών εταιρειών στην κατεχόµενη Κύπρο µέσα από το παράνοµο αεροδρόµιο της Τύµπου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7211.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία για το βασικό µέτοχο κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 596.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων στην Εθνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ). τόµ. Α΄, σ. 618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την εξαπάτηση τηλεθεατών από τηλεοπτικά κουίζ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την ανοχή της κρατικής τηλεόρασης σε
υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και
«FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις θέσεις της Κυβέρνησης για το θέµα των συµβασιούχων
και την εφαρµογή ή όχι στην Ελλάδα της κοινοτικής οδηγίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίσπευση έγκρισης του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης για την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις περιοριστικές ηµεροµηνίες που τίθενται στο Προεδρικό
Διάταγµα για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων. τόµ. Α΄,
σ. 585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη διαφθορά και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επαρκή χρηµατοδότηση των δήµων για την οµαλή λειτουργία των παιδικών σταθµών τους. τόµ. Β΄, σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιχορήγηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των
δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο
Δήµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ)
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το εύρος κάλυψης των συµβασιούχων σύµφωνα µε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 358.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις συµβασιούχων από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 1106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου.
τόµ. Ε΄, σ. 1556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του 1998. τόµ.
Ε΄, σ. 2046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Φεβρουαρίου 1998 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στους δήµους παρακρατηθέντων πόρων, την
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις κρίσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. τόµ. Η΄, σ.
3604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µεταφορά των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα
του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας
και τελικής διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ.
Ι΄, σ. 5047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη
προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αύξηση του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης
σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ.
τόµ. Ι΄, σ. 5467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε

τους επιτυχόντες στο Διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1998. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των σχολικών φυλάκων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στο κοινό του πάρκου αναψυχής της παλαιάς
χωµατερής Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αλλαγή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά
στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους γενικούς διευθυντές που υπηρετούν στο δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον εκλογικό νόµο και τα λευκά ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προϋποθέσεις στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις αλλαγές που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης και υποδοµών πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες δηµόσιου
χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το διορισµό γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του
Δήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384, 385.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι) Μεγάρων από
την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή του Δήµου Αµπελώνα Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή της Νέας
Σµύρνης. τόµ. Β΄, σ. 1037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του συστήµατος των δηµοσίων συγκοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την προώθηση της φορητότητας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ζ΄, σ.
2914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή ή όχι
συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου και της FYROM µε το
όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας». τόµ. Ζ΄, σ. 2920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε αναφορά υπαλλήλων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παραβιάσεις στις
πτήσεις του αεροσκάφους της Υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Ζοφριάς Άνω Λιοσίων.
τόµ. Θ΄, σ. 5010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων σε διαγωνισµό για την
προµήθεια λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ. 5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρία στα µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. Ι΄, σ. 5213.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα από τη
διακίνηση βαρέων φορτίων µέσω του σταθµού ΟΣΕ στην
Ελευσίνα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη διακοπή των δροµολογίων του INTERCITY για Λιβαδειά και Θήβα. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δηµοπράτηση της
µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου στη Νέα
Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου-OIC. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε το κλείσιµο των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 95.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα στη
λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τους µισθούς των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήξη των συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). τόµ. Α΄, σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων που στεγάζονται στα Τοπικά Ελεγκτικά
Κέντρα (ΤΕΚ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Β΄, σ. 747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από
τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 748.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επέκταση της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών λιµανιών
από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης αιτήσεων δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αναστολή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο 2601/98. τόµ. Β΄, σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των πανωτοκίων από την Αγροτική Τράπεζα, τη µαταίωση των πλειστηριασµών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του
«Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της απασχόλησης στην περιφέρεια κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 18.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επαναλειτουργία του
εργοστασίου «SOFTEX» στο νοµό Δράµας. τόµ. Γ΄, σ. 86.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απαλλαγή από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη προς το
Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ΦΑΝΚΟ στη Νάουσα, τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδηµίας του Λιµενικού Σώµατος στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Δ΄, σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία, την αντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής
απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Αγροτικής Τράπεζας για την τύχη της γαλακτοβιοµηχανίας
«ΔΩΔΩΝΗ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των τελών
κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075, τόµ. Ζ΄, σελ. 2958, τόµ.
ΙΗ΄, σελ. 1151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν
παρανοµιών στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών από κάθε είδους δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 3259/2004 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 47 του ν. 3220/04 και για τους εργαζοµένους της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας Α.Ε.». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξαίρεση από την
πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης, τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το Ασφαλιστικό της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση της
διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» σε ιδιώτες, τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους χαµηλούς ρυθµούς
απορρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή επιδόµα-
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τος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ.
Ι΄, σ. 5502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διενέργεια οικονοµικών ελέγχων σε Μητροπόλεις. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νέα µετοχοποίηση του ΟΠΑΠ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους του ΑΕΠ για το νοµό Αρκαδίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εισφοράς της Εκκλησίας στον Προϋπολογισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πληρωµή των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες
που παρέδωσαν στην εταιρεία «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση των
εκτάσεων του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αγρινίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των αγροτικών χρεών στο Νοµό Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
καλύτερη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση της καθυστέρησης αποπληρωµής των καταναλωτικών δανείων κ.λπ.

τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 16.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων
ασφαλούς διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων
στην Ψυττάλεια, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καταβολή των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κτισµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 551.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά
µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων
στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του ν. 732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου
πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο
Γουδί. τόµ. Β΄, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις εµπλοκές και τις καθυστερήσεις στα µεγάλα έργα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του Πηνειού ποταµού. τόµ. Β΄, σ. 960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας στην παλαιά
Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση αποπεράτωσης του νέου αεροδροµίου της
Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ. 1343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµική θωράκιση και πρόοδο των δηµοσίων έργων που
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κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της χαράδρας «Κουρουπητού» στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων υδροδότησης του Δήµου
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων, των ποταµών
και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επικίνδυνη ρύπανση τουριστικής ακτής του Δήµου Κατερίνης από τη ρίψη ανεπεξέργαστων λυµάτων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συνέχιση και αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου
του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄,
σ. 1768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού
των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από το
Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων των Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος ανιπληµµυρικής προστασίας στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2915, 2918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά
µήκος της λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα
Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατοςλεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της ΑΘήνας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της παραλιακής λεωφόρου του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας εθνικής οδού ΠατρώνΠύργου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα. τόµ. Ζ΄, σ. 3391, 3392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράιδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν κτίρια-παγίδες στην
Αθήνα για την αποφυγή ατυχηµάτων. τόµ. Η΄, σ. 3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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το σχεδιασµό για την ενίσχυση της αντισεισµικής προστασίας της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη δυτική Αττική και
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων της Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 5504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ.
5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της παραγόµενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της αποθηκευµένης λάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των υδραυλικών και των
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του Έβρου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αύξηση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδροµίου
στο Ελληνικό. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8292.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε9
στις εφορίες για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την εγκατάσταση αποθηκών υγρών και αερίων καυσίµων
στην προστατευόµενη περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο βιοµηχανικών ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων
στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάθεση της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια στο Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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τη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου «Καστέλλι-Πλάτανος» Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα στην έκδοση των αδειών του E-pass και
ΤΕΟ pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία
του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από τη
µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης
κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1626.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ακύρωση χρηµατοδότησης της εταιρείας «Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας». τόµ. Β΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την απαλλοτρίωση του Μεγάρου Ιόλα στην
Αγία Παρασκευή κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέρας του «Γύρου της Αθήνας»
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας
(Ο.Α.Κ.Α.). τόµ. Γ΄, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη πραγµατοποίηση του προγράµµατος
«πάµε σινεµά» τη φετινή χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των λατοµείων
στην περιοχή του Μαρκόπουλου, την περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών και αρχαιολογικών θησαυρών που πωλούνται παράνοµα στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την έκθεση αυτοκινήτων της BMW στο ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις περικοπές στις χρηµατοδοτήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισµού στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
5003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιστροφή χρηµάτων από το Υπουργείο στον κρατικό προϋπολογισµό λόγω µη διάθεσής τους
το 2004 κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την παραχώρηση αίθουσας στο Μέγαρο
Μουσικής για τον εορτασµό της επετείου ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΠΑΠ για
«στηµένους» ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το πόρισµα των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην οµοσπονδία του βόλεϋ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7045.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Πολιτισµού σχετικά α) µε την προστασία και την ανάδειξη
του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος» στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του κτήµατος Τατοΐου και
την προστασία των αρχαιοτήτων της Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την περικοπή πόρων για την υλοποίηση
του προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ 2004» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που
βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του Ελληνικού
Ιδρύµατος Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του ρωµαϊκού δρόµου που αποκαλύφθηκε στη
Βέροια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής
κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10361.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε την κατασκευή «Τσιµεντένιου νησιού» στη
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Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 276.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διαχείρηση των σπηλαίων
του Δυρού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της
Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων Αναβύσου. τόµ. Θ΄, σ.
4853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση των Σπηλαίων Δυρού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης
του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5726.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών
σχέσεων των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ.
Α΄, σ. 550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για κατάργηση της λίστας φαρµάκων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των
Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ενεργοποίηση
του θεσµού των «επικουρικών νοσηλευτών» για την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών του υγειονοµικού µας συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων.τόµ. Β΄, σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µονιµοποίηση
των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού άλλων ειδικοτήτων. τόµ. Β΄, σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Εκπαίδευσης και αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση

παράδοσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Τρικάλων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα σε δίκτυο εµπορίας οργάνων από παιδιά για µεταµόσχευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έγκριση των
προγραµµάτων εφηµεριών στονοσοκοµείο «Χατζηκώστα
Ιωαννίνων», την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάδειξη και
προστασία των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1244.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έξαρση
του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
κατασκευής του νέου νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις δράσεις της πολιτείας για τον περιορισµό του Σακχαρώδους Διαβήτη. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των απασχολουµένων στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ. 2917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου.
τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση
σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Αναπήρων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας κατά του καπνίσµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποκατάσταση
των ζηµιών που υπέστη από πυρκαγιά η Θεραπευτική Κοι-
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νότητα «Έξοδος» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποµάκρυνση
του αµιάντου από νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτήρια
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετατροπή του
Νοσοκοµείου Κρεστένων σε Κέντρο Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάπτυξη και
χωροταξική κατανοµή σε όλη τη χώρα µονάδων αποκατάστασης ασθενών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Βόλου.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µαταίωση µίσθωσης αξονικού τοµογράφου για το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία από την
κατανάλωση των προϊόντων καπνού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική Τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7576.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ελλείψεις σε
µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Ικαρία.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πορεία ανέγερσης του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Παίδων στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής της κτηριακής υποδοµής του καρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των χρηστών ναρκωτικών στην πόλη της
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εκπροσώπηση
της χώρας µας στη συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών για
το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8922.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις κακοτεχνίες
στην κατασκευή του Αττικού Νοσοκοµείου, τη στελέχωσή
του κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ.
Παπανικολάου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάληψη από
το δηµόσιο της ευθύνης νοσηλείας και αποκατάστασης των
ψυχικά αρρώστων και των βαριά αναπήρων κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη διακοπή της επιστηµονικής σχέσης του καθηγητή κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού από το «Ωνάσειο». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1522.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των παραγωγών από ζηµιές που προκλήθηκαν από τις καιρικές
συνθήκες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6176.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7608.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε την αύξηση των ακτοπλοϊκών
δροµολογίων από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Β΄, σ. 995.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το έργο κατασκευής του αγωγού µέσης πίεσης φυσικού αερίου προς τη Χαλκίδα. τόµ. Ε΄, σ. 1812.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τιµή του πετρελαίου και την ενεργειακή ασφάλεια
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της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7120.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε΄, σ. 1811.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους πρώην συµβασιούχους
εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θεσσαλονίκης. (Κ.Π.Ν.Θ.). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7119.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάπτυξη ευρυγωνικών υποδοµών (δικτύων) σε όλη τη χώρα, για την πρόσβαση του
κοινού στο διαδίκτυο µέσω γραµµών XDSL υψηλής ταχύτητας. τόµ. Β΄, σ. 997.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε τη σύνθεση και στελέχωση των Διοικήσεων όλων των επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το
Υπουργείο. τόµ. Θ΄, σ. 4557.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη συρρίκνωση της Αγροτικής
Τράπεζας Ελλάδος στη Γερµανία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2146.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της Αγροτικής Ασφαλιστικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ελευθέρας και τις εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη δανειοδότηση της Εταιρείας
«Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ. Θ΄, σ.
4892.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εξόφληση χρεών και ελλειµµάτων από τα κεφάλαια του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. τόµ. Ι΄, σ. 5535.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων από τις
Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ. 5763.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5976.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και

Οικονοµικών σχετικά µε την καταπολέµηση φαινοµένων
νοθείας και ακρίβειας στα καύσιµα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6491.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6658.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη όλων των περιπτώσεων αγροτών από το νόµο για τα πανωτόκια. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7333.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την περικοπή του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ.
1408.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1813.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1814.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου, του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ. Ε΄, σ. 1815.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2550.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2551.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Κόµβος Παπαναστασίου» στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2844.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών
Ασωπού στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολης-Λεύκτρου-Σπάρτης στο
Νοµό Λακωνίας. τόµ. Ζ΄, σ. 2846.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών ρύπων. τόµ. Ζ΄, σ. 3232.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων για την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3234.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του γεωλογικού φαινοµένου στο δρόµου Ηρακλείου-Βιάννου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3420.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των κάθετων ειδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς
και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία
δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ.
3676.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη συνέχιση
και αποπεράτωση των εργασιών των Ολυµπιακών Έργων
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Η΄, σ. 3677.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4892.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το µέλλον του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια
των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων. τόµ. Ι΄, σ. 5105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας από τους πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ.
Ι΄, σ. 5107.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6177.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6657.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και
Κάµπου Αγ. Σύλλα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7118.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπλαση της περιοχής από τον Ισθµό έως τον
κόµβο της Αρχαίας Κορίνθου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της καθίζησης του εδάφους στο
Σταυρό Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7332.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7607.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ανάθεση
έργων µε το «ΣΥΣΤΗΜΑ της ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8364.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8540.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα των κατασκευών. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8816.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9001.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των
λυµάτων Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή έργων πρόσβασης στην εθνική οδό στην περιοχή
Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9973.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2984.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη µείωση του ορίου αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου.
τόµ. Β΄, σ. 932.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό για τη διαφηµιστική καµπάνια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5536.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του εσωτερικού τουρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες) των ξενοδοχείων.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2145.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην κοινοπραξία εταιρειών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8414.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού
των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ
λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση της αποθηκευµένης λάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5950.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ανάθεση από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» της φύλαξης των συρµών σε ιδιωτική εταιρεία κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ακύρωση χρηµατοδότησης της εταιρείας «Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας». τόµ. Β΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επαναλειτουργία
του εργοστασίου «SOFTEX» στο νοµό Δράµας. τόµ. Γ΄, σ.
86.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της τεχνικής
εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την απόλυση οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω
άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία «ΒΑΛΚΑΝ
ΕXPORT», την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την
καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1964.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.». (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Αργύρης,
Θ. Κολιοπάνος, Μ. Παντούλας, Ε. Παπαχρήστος, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Ι. Δριβελέγκας). τόµ.
Ε΄, σ. 2116.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της Αγροτικής Ασφαλιστικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την προώθηση της φορητότητας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ζ΄, σ.
2914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ανάθεση προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4406.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τα θέµατα του «ΟΠΑΠ Α.Ε.». (Επερωτώντες
Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4408.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη δανειοδότηση της Εταιρείας
«Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ. Θ΄, σ.
4892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση αιτήµατος της Εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS-LOGISTICS»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal Olympic
Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διακίνηση µουχλιασµένων γιαουρτιών
στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αύξηση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αε-
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ροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πληρωµή των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες
που παρέδωσαν στην εταιρεία «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την εγκατάσταση αποθηκών υγρών και αερίων καυσίµων
στην προστατευόµενη περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8640.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα των κατασκευών. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (θυγατρική του οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα στην έκδοση των αδειών του E-pass και
ΤΕΟ pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κρίση στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόωρη διακοπή δροµολογίων απο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. τόµ. Δ΄, σ. 874.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απαλλαγή από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη προς το
Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1364, τόµ. Ε΄, σ. 1731, 1777, 1866,
1893, 2048.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άνοδο των καυσίµων. (Επερωτώντες Βουλευτές:
28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ. 893.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την τιµή του πετρελαίου και την ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7120.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυτού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου
Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (Κατάθεση).
τόµ. Ι΄, σ. 5733.
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύµβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού
Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεµβρίου 1991) της 29ης Νοεµβρίου 2000». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1020, 1372.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EUROPOL)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί
την εν λόγω Σύµβαση».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σελ. 2986, 2988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σελ. 2986, 3017.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μεσογειακά Προϊόντα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρω-
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ση της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του
άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 527, 529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Δηµοκρατίας του Λιβάνου αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Αλγερίας αφ΄ετέρου µετά της Τελικής Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εισαγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας των
καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκδοση βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επέκταση της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών λιµανιών
από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1135, 1273, 1276, 1318, 1352,
1364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του
«Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες Βουλευτές : 17 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σελ. 362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρω-

ση της Σύµβασης των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά µε
την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη
σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση). τόµ. Ε, σ. 1500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία, την αντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής
απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά µε
την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη
Σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης για τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης
και την ελληνική φέτα στον εµπορικό πόλεµο Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. τόµ. Ζ΄, σ. 3318.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, φορολογία τόκων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 4156, τόµ. Ι΄, σ. 5183, 5347, 5348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικνοµικών: «Κύρωση
της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο µετά της τελικής πράξεως αυτής». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σελ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2005 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-
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ρικών σχετικά µε την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7461.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7477, 7547, 7712.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7608.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την
εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Μονακό, η οποία προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8661, 9337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη,
την Απασχόληση κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα
ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και
του Μνηµονίου Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ ετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8962, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς» (αναθεωρηµένη).(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε τους στόχους και τη
διαχείριση της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκαιο». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 227, 519.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 432.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους,
αφ΄ενός και του Τουρκµενιστάν, αφ΄ετέρου». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 433, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία του
εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1064, 1573, 1595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του µεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των
Κάτων Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας,
της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
στη
Διεθνή
Σύµβαση
EUROCONTROL, τη σχετική µε τη Συνεργασία και την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ΄ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 και της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης αυτού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1732.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση
της ανεργίας. τόµ. Α΄, σ. 599.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αναστολή ισχύος του ν. 3310/2005 «Βασικός Μέτοχος». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9189.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση της επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1642.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενο σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494,
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527, 529.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθου 1 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 362, τόµ. Δ΄, σελ. 735.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 384, τόµ. Ε΄, σελ. 1817.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2765.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδος στην απόφασηπλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ζ΄, σ. 3206.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7338, 7374, 7413, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7477,
7547, 7712.
Πρόταση για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές στο ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος
της Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7720.
Συζήτηση µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». Υποβάλλοντες την πρόταση: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παπαρήγα, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές των κοµµάτων τους καθώς και οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ. Α. Ανδριανόπουλος και Σ. Μάνος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8366, 8421.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συζήτηση νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10398, τόµ. ΙΖ΄, σ.
255, 335.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δη-

µοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 4538.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 801, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1414.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος αναφορικά µε την
ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Διαστήµατος αναφορικά µε την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2443, τόµ. Θ΄, σελ. 4567.
ΕΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε9
στις εφορίες για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8413.
Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 877.
ΖΑΧΑΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αναθεώρηση
της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης για το µέλλον της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 387.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αναθεώρηση
της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης για το µέλλον της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 387.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστη-
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σαν από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄, σ.
1775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις νέες περικοπές
δικαιωµάτων καλλιέργειας βάµβακος και συνυπευθυνότητας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8416, 8417.
ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5211.
ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σ. 4687, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7610.
ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια. τόµ. Α΄, σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας την
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1966.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επάρκεια ρεύµατος κατά τους θερινούς µήνες. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8724.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας από τους πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ.
Ι΄, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα

στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2715.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκδοση βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επέκταση της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών λιµανιών
από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την Πρωτοβουλία των
Ηνωµένων Πολιτειών για την ασφάλεια των Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι του Πειραιά, Ελλάδα, µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5592, τόµ. ΙΑ΄, σ.
6494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 603.
Θ
ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθµ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής
σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
1972, τόµ. ΣΤ΄, σ. 2578.
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Παίδων στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8507.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην έξωση αποθεραπευθέντων ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1762.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
(βλ. ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ)
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έξαρση
του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων υδροδότησης του Δήµου
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων
στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόδοση των στρατοπέδων της
Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους
σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη Δυτική Αττική και
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισήγηση
του Υπουργείου για τη συγχώνευση σχολείων στην περιοχή

της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος
της διπλής βάρδιας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6258.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τους πρώην συµβασιούχους
εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θεσσαλονίκης. (Κ.Π.Ν.Θ.). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση και ανάπτυξη
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των χρηστών ναρκωτικών στην πόλη της
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο βιοµηχανικών ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που
βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9939.
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 312, 333, 361, 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την καταδίκη εθελοντή πενταετούς
υποχρέωσης, για τη µη συµµετοχή του σε αποστολή στον
Περσικό Κόλπο. τόµ. Δ΄, σ. 1221.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας «ΕΦ.Υ.ΕΣ.» και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9900, 9941, 9983.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4297, 4616.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων
στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8969.
ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον τραγικό θάνατο του
Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας Πέτρου και στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ΄, σ. 876.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και Θερµαλι-
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σµού». (Προτείνοντες Βουλευτές: 75 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2534.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του
Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». (ΚατάθεσηΣυζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2534, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5863.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εφαρµογή της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3256, τόµ.
Θ΄, σ. 4329, 4375, 4620.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) για
την ισοτιµία των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1244.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της
στρατιωτικής ιατρικής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2604.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ελλείψεις σε
µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Ικαρία.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το διορισµό γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του
Δήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384, 385.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών
σχέσεων των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ.
Α΄, σ. 550.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των
Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 574.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε Πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα:
«Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας
και λοιπές διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10059, 10135, 10167.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ανάθεση από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» της φύλαξης των συρµών σε ιδιωτική εταιρεία κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 795.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 747.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση της
διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» σε ιδιώτες, τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διαχείρηση των σπηλαίων
του Δυρού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4530.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το µέλλον του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια
των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων. τόµ. Ι΄, σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση των Σπηλαίων Δυρού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ.
Παπανικολάου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9281.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ
λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5051.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την παράταση
προθεσµίας έναρξης λειτουργίας των τριών υποδιευθύνσεων του περιφερειακού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση
σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Αναπήρων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σελ. 792.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄,
σελ. 5828, 6181, 6221, 6263, 6319, 6320.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας σχετικά
µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδωνΠαράρτηµα διπλώµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄,
σελ. 193, 224, 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 947, 1416, 1445, 1486,
1564, 1566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής
κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10361.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).
(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7578.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 947, 1416, 1445, 1486,
1564, 1566.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 647, 681, 706, 731, 761.
ΙΜΒΡΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1547.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να αφαιρέσει κείµενα
µεγάλων διανοητών από τα σχολικά βιβλία και τις ενέργειες
της Υπουργού για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών.
τόµ. Ε΄, σ. 1957.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάπτυξη ευρυγωνικών υπο-

δοµών (δικτύων) σε όλη τη χώρα, για την πρόσβαση του
κοινού στο διαδίκτυο µέσω γραµµών XDSL υψηλής ταχύτητας. τόµ. Β΄, σ. 997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών και αρχαιολογικών θησαυρών που πωλούνται παράνοµα στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3181.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8929.
ΙΡΑΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
ΙΣΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση).
τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισµού». (Προτείνοντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Συζήτηση). τόµ. Ζ΄, σ. 3292.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10357.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έγκριση των
προγραµµάτων εφηµεριών στο νοσοκοµείο «Χατζηκώστα
Ιωαννίνων», την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης
των παραµεθόριων δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603.
Κ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα ΑΕΙ.
τόµ. Ι΄, σ. 5411.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 937.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίσπευση αποπεράτωσης του νέου αεροδροµίου της
Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ. 1343.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τον τρόπο συζήτησης των οµιλητών επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 197.
Συζήτηση επί του Κανονισµού περί συνταγµατικότητας
της διάταξης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ. 1142.
Συζήτηση ένστασης περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Β΄, σ. 1144.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο νοµοσχέδιο του
Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και
Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 232.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τροπολογία στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού:
«Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄)
και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 820.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής από
11 Βουλευτές όλων των κοµµάτων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία.
τόµ. Ε΄, σ. 1383.
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παρ. 2-3 του Συντάγµατος και 144-148 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε΄, σ. 1395.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη συνεδρίαση βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο αύξησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1968.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν ο ειδικός
αγορητής επιτρέπεται να είναι και εκπρόσωπος του κόµµατός του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1994.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση
της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2156.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας του Βουλευτή Χ. Παπουτσή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2832.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2931.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ. Ζ΄,
σ. 3513.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 66 του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄, σ. 3527.
Συζήτηση επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937.
Συζήτηση επί του Κανονισµού µε θέµα παράβαση του
Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4087, 4089.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε την
απουσία του Υπουργού Γ. Αλογοσκούφη στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4131.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του Κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Θ΄, σ. 4417.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διάταξη του άρθρου 68 που αναφέρεται στον τρόπο και χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ΄, σ. 4749.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας προτείνει ως Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας τον κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ.
5291.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄, σ. 5385.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5674.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αλλαγή της αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας στην επιτροπή της Βουλής στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής ως προς τις παρεµβάσεις του Υπουργού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5914.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το χρόνο που
παίρνουµε από τη δευτερολογία για την πρωτολογία. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6145.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6950, 6959,
τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8816, 8817, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9917, τόµ. ΙΖ΄,
σελ. 399, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1497, 1509.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σελ. 5146,
5650, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6709, τόµ. ΙΔ΄, 8642, 8707, τόµ. ΙΣΤ΄,
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σελ. 10479, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 6396, 399.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού). (Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6999, 7002.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στα νοµοσχέδια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8441.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο κατάθεσης των τροπολογιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9176.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9179.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το θέµα
των ψηφοφοριών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των Διεθνών Συµβάσεων µέχρι την ψήφισή
τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9335.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9459.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού
για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9511.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε ότι αφορά τα άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9941.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
διακοπής της συζήτησης του νοµοσχεδίου το µεσηµέρι και
τη συνέχισή του το απόγευµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10068.
Συζήτηση επί διαδικαστκού θέµατος σχετικά µε απόφαση
του Σώµατος µέχρι ποιά άρθρα θα συζητηθούν. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 10092.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10180.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και τους Βουλευτές στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10182, 10199.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10304.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιός
έδωσε στην Κυβέρνηση µια γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής όταν δεν την γνώριζαν οι Βουλευτές
και τα κόµµατα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10416.

Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε τις διαγραφές
των επικαίρων ερωτήσεων λόγω κωλύµατος των Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10471.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 78Α΄)». τόµ. ΙΖ΄, σ. 19.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράςΘέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 309.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 370, 371.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 489.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 610.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για
την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 630.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 755.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
793.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
οµιλίας του Βουλευτή Ν. Γκατζή. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1117.
Συυζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τα άρθρα που ψηφίστηκαν. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1285, 1286.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10075, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1313, 1317, 1320.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της αισχροκέρδειας των καπνεµπόρων σε βάρος των
καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας και του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποσύνδεση
της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές ηµεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις
στους καπνοπαραγωγούς από τις τελευταίες αποφάσεις του
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 742.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας κατά του καπνίσµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία από την
κατανάλωση των προϊόντων καπνού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6133.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη απο την Ξάνθη στα
Σκόπια, τις επιπτώσεις στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1629.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9059.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1504.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καταλήψεις
σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄, σ.
4846.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εισαγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας των
καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 776.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άνοδο των καυσίµων. (Επερωτώντες Βουλευτές:
28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ. 893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη
εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη λήψη
µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2919, 3254, 3323,
3430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία
των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων
ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισµού
στα Σούπερ Μάρκετ στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8293.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το διορισµό γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του
Δήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384, 385.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4367.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την
εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8256.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 776.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άνοδο των καυσίµων. (Επερωτώντες Βουλευτές:
28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄, σ. 893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καύσιµα.
τόµ. Β΄, σ. 962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την καταπολέµηση φαινοµένων
νοθείας και ακρίβειας στα καύσιµα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 6687, 6730, 7123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την εγκατάσταση αποθηκών υγρών και αερίων καυσίµων
στην προστατευόµενη περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης της νοθείας στα
καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 96.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της κερδοσκοπίας στα καύσιµα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1524.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έξαρση
του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποκατάσταση
των ζηµιών που υπέστη από πυρκαγιά η Θεραπευτική Κοινότητα «Έξοδος» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4850.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Εκπαίδευσης και αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάπτυξη και
χωροταξική κατανοµή σε όλη τη χώρα µονάδων αποκατάστασης ασθενών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5729.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6071,
6524, 6570, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6677.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Εκπαίδευσης και αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 889.
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Συζήτηση τροπολογίας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την διαπίστευση των δηµοσίων ΚΤΕΟ στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Β΄, σ. 1069.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 285.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (ΚΥΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. τόµ. Θ΄, σ. 4724.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9180.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε

την αποµάκρυνση της παραγόµενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5860.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 375, 807, τόµ. ΙΗ΄, σ. 831,
865.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ακρίβεια και την
κερδοσκοπία στην αγορά. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης της νοθείας στα
καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 96.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της κερδοσκοπίας στα καύσιµα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1524.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την
προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων
που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6330, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8229, 8260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9952, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10180,
10266, 10299, 10363, 10429.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931,
1086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών µελών της αφενός και
αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001,
6319.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη πραγµατοποίηση του προγράµµατος
«πάµε σινεµά» τη φετινή χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2716.
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
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Η΄, σ. 3568, 3679.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από το
Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2144, 2628, 2681, 2723,
τόµ. Ζ΄, σελ. 2851
ΚΛΟΦΕΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη Δυτική Αττική και
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5048.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα Κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 356, τόµ. ΙΔ΄, σ.
8924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1367, 1482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κρίση στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο
εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για
τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις
στους καπνοπαραγωγούς από τις τελευταίες αποφάσεις του
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 742.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). (Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου και Βουλευτές του κόµµατός του).
τόµ. Ι΄, σ. 5054.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αναθεώρηση

της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης για το µέλλον της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1189, 1229, 1269, 1373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων πριµοδότησης της νέας Κ.Α.Π για τους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή 25
ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν
για διόρθωση λαθών στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1523.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γ. Παπανδρέου περί ορισµού
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του Χ. Καστανίδη. τόµ. Α΄, σ. 478.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους χαµηλούς ρυθµούς
απορρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
καλύτερη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9937.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού
Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΙΔ΄,
σελ. 9159.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων
ασφαλούς διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 488.
Συζήτηση επερώτησης αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του νέου µουσείου της Ακρόπολης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Πάγκαλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης, Α. Γκερέκου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Α΄, σ.
622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από
τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της απασχόλησης στην περιφέρεια κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 18.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
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πτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες Βουλευτές : 17 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ΄, σ. 128.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου, του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ. Ε΄, σ. 1815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του
Έβρου από την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείου στο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7460.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 432.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2144, 2628, 2681, 2723,
τόµ. Ζ΄, σελ. 2851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις δράσεις της πολιτείας για τον περιορισµό του Σακχαρώδους Διαβήτη. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που
ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4329.
Συζήτηση επερώτησης 14 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
σχετικά µε τον ΟΓΑ: Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και
µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες. τόµ. Θ΄, σ.
4534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ελευθέρας και τις εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή επιδόµα-

τος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ.
Ι΄, σ. 5502.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. (Προτείνοντες Βουλευτές: 17
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάπτυξη και
χωροταξική κατανοµή σε όλη τη χώρα µονάδων αποκατάστασης ασθενών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5729.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5945, 6326, 6371, 6503.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε Πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα:
«Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6414.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική
συνοχή». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9381.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 271, 475, 543,
579, 609, 642.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
εργασίας». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 1271.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ελευθέρας και τις εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος
των Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 647, 681, 706, 731, 761.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α.
Λεβέντης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α.
Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Ζ΄, σ.
3366.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυ-
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µπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ.
256.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
«Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 258.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 484.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 536.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8, 9, 10 και
11 του σχεδίου νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». (Ψηφοφορία). τόµ. Γ΄, σ. 545.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
τροπολογίας προσθήκης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 691.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τις
προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν δέκα έξι (116) Βουλευτών
της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και
Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών για τις συµβάσεις προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ.
Ε΄, σ. 1639.
Ονοµαστικές ψηφοφορίες επί των δύο προτάσεων 116
Βουλευτών της Ν.Δ. και 71 του ΠΑ.ΣΟ.Κ αντίστοιχα, για
σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών. τόµ. Ε΄, σ. 1672-1678.
Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Πολιτισµού
εκφράζει τον αποτροπιασµό του για την επίθεση εναντίον
του δηµοσιογράφου Φίλιππου Συρίγου. τόµ. Ε΄, σ. 1788.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 174 και ειδικό 30 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1879.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 174 και ειδικό 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης
αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1893.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 168 και ειδικό 24 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1916.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 169 και ειδικό 25 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, ορ-

γανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1925.
Ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ.
Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ. Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2160.
Τα κόµµατα της Βουλής εκφράζουν την συµπαράστασή
τους στους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005».
τόµ. Η΄, σ. 4194.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της
Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7213.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 302 και ειδικό
75 και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 307 και ειδικό
80 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7252.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 302 και ειδικό 75 και µε γενικό αριθµό 307 και ειδικό 80 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7335.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7712.
Ονοµαστική ψηφοφορία σχετικά µε την πρόταση για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8454.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8905.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας
ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9073.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. (Ψηφοφορία). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9601.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Θαλασσινού,
Π. Μαντούβαλου, Γ. Ντόλιου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694, 9698.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί των άρθρων 57-69, 72 και 74 του νοµοσχεδίου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10419.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 57-69, 72 και
74 του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄,
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σ. 10420, 10424.
Ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και
της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ.
346.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και
της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ.
379.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο άρθρο 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 379.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις
για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 597.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 609.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 634.
ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7213.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λειτουργία της 4ης ΕΜΑΚ στην
Κοµοτηνή. τόµ. Θ΄, σ. 4370.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπλαση της περιοχής από τον Ισθµό έως τον
κόµβο της Αρχαίας Κορίνθου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7331.
ΚΟΣΟΒΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα πρόσφατα δραµατικά επεισόδια στο
Κοσυφοπέδιο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας που αφορά τη συµµετοχή
µιας διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο ελληνικό τάγµα στο Κόσοβο
στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της KFOR». (Κατάθεση-Συ-

ζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σελ. 1441,
1442.
ΚΟΥΡΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την έκδοση στη Γερµανία του κουρδικής
καταγωγής Σινάν Μποζκούρτ κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2761.
ΚΡΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε το διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. τόµ. Ι΄,
σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αλλαγή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά
στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7297.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής στην
Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αιγυπτιακές φυλακές.
τόµ. Α΄, σ. 524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Αµυγδαλέζας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6289.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην περαιτέρω επέκταση της βάσης της Σούδας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίσπευση έγκρισης του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης για την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ)
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 355.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ.
1408.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου, του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ. Ε΄, σ. 1815.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2984.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Θ. Πάγκαλος, Ε. Όθωνας, Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Μ. Καρχιµάκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Ε. Σκουλάκης, Β. Κεγκέρογλου,
Σ. Ματζαπετάκης και Ε. Φραγκιαδουλάκης). τόµ. Ζ΄, σ.
3183.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του γεωλογικού φαινοµένου στο δρό-

97
µο Ηρακλείου-Βιάννου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3420.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των κάθετων ειδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς
και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη δανειοδότηση της Εταιρείας
«Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ. Θ΄, σ.
4892.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4892.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Πολιτισµού σχετικά α) µε την προστασία και την ανάδειξη
του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος» στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του κτήµατος Τατοΐου και
την προστασία των αρχαιοτήτων της Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7086.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 16.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καθυστέρηση
εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο
εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για
τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στα Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων πριµοδότησης της νέας Κ.Α.Π για τους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1265.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 283.
Ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 323.

Πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή
παροχής ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9387.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9389, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9427,
9507.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. (Ψηφοφορία). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9601.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνονται τα υπ. αριθµ. 118 και 119 Προεδρικά
Διατάγµατα περί αποδοχής των παραιτήσεων του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σηµίτη και των µελών της Κυβέρνησής του αντίστοιχα. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ.58/13.2.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών, για τη
διεξαγωγή των εκλογών. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 57/13.2.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί αποδοχής των παραιτήσεων που υπέβαλαν
οι Γ. Παπανδρέου, Κ. Σκανδαλίδης, Χ. Πρωτόπαπας και Α.
Γιαννίτσης από την Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 120/10.3.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού ως Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Α. Καραµανλή, Αρχηγού του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνονται τα υπ΄ αριθµ. 121/10.3.2004 και
123/18.3.2004 Προεδρικά Διατάγµατα περί διορισµού των
Υπουργών-Υφυπουργών της νέας Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 517.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Αλαβάνος,
Φ. Κουβέλης). τόµ. Δ΄, σ. 1354.
Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3396.
Συζήτηση επερώτησης 28 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά
µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄,
σ. 3608.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική
στον τοµέα των επικοινωνιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: 12
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄, σ. 3644.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.(Επερωτώντες Βουλευτές: 26 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4271.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον το-
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µέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών.(Επερωτώντες Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4855.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε
θέµατα δανεισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5471.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 29 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005 . (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7090.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8929.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9427, 9507.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Αλέκας Παπαρήγα, µε θέµα την
πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των
γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10030.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γ.
Παπανδρέου µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10238.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10472.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στη Σαουδική Αραβία αναφορικά µε τη χορήγηση κυπριακών θεωρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2443, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5979.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σχετικά µε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την επίσκεψη αντιπροσωπείας αµερικανικών εταιρειών στην κατεχόµενη Κύπρο µέσα από το παράνοµο αεροδρόµιο της Τύµπου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5858.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
1638, τόµ. ΣΤ΄, σ. 2148, 2371.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και άλλες
διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 244,
404, 421, 539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών
φρουρών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 793, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 903.
Λ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας στην παλαιά
Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
ΚΥΠΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
αναθεώρηση του ισχύοντος δόγµατος του ενιαίου Αµυντικού χώρου (ΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου. τόµ. Β΄, σ. 885.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δηµοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄,
σ. 735, 957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη διατήρηση
αποθεµάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου
που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 890.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. ΙΖ΄, σ. 287.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου.
τόµ. Ε΄, σ. 1556.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποκατάσταση
των ζηµιών που υπέστη από πυρκαγιά η Θεραπευτική Κοινότητα «Έξοδος» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ» στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1266.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των λατοµείων
στην περιοχή του Μαρκόπουλου, την περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3132.
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού
των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1769.
ΛΕΤΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».(Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Θ΄, σ.
4309, τόµ. Ι΄, σ. 5317.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τα κόµµατα της Βουλής εκφράζουν την συµπαράστασή
τους στους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
ΛΙΒΑΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Δηµοκρατίας του Λιβάνου αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3395, τόµ. Θ΄, σελ. 4560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων µετά των ανταλλαγεισών ρηµατικών διακοινώσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου
για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΖ΄, σ. 461.

ΛΙΓΝΙΤΕΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων
στην παράκτια ζώνη του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση και ανάπτυξη
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διαφάνεια στο καθεστώς
προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας
και τον επαναπροσδιορισµό των τελών και υπέρ τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των λιµενικών
υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας,
Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9623.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 619.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό
Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4809.
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό
Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4809.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2955.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και των
λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
221.
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ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν που προβλέπει µέτρα ιδοσύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου
Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν αφ΄ ετέρου». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΛΑΦΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6259.
ΛΟΥΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ (βλ. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ)
ΛΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
(βλ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)
ΛΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από τη
µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης
κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1626.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη σύλληψη µαθήτριας του Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Νέας Φιλαδέλφειας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1807.
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου. τόµ. Α΄, σ. 492.
Ανακοινώνεται το τραγικό δυστύχηµα µε θύµατα µαθητές
του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Δ΄, σ. 1255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά
µήκος της λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µεταφορά των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα
του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ποινικοποίηση των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-

σύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµµετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1631.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Έδεσσα.
τόµ. Β΄, σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής
Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
ΜΑΡΙΝΕΣ (βλ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ)
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την παραχώρηση αίθουσας στο Μέγαρο
Μουσικής για τον εορτασµό της επετείου ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6288.
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. (Επερωτώντες
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α.
Λεβέντης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α.
Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης, Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Ζ΄, σ.
3366.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 4189, τόµ. Θ΄, σελ. 4917, 4964, τόµ. Ι΄, σελ. 5136,
5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη δηµοπράτηση της
µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου στη Νέα
Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά µε τον εντοπισµό
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επικίνδυνης ουσίας στο µέλι κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7266.
ΜΕΞΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9040.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία για το βασικό µέτοχο κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για το
«Βασικό Μέτοχο» και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7039.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του συστήµατος των δηµοσίων συγκοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρία στα µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. Ι΄, σ. 5213.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις µεταθέσεις στην Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Ε΄, σ. 1613.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εισαγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας των
καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης να απαγορευθούν στη χώρα µας τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και µεταλλαγµένες καλλιέργειες. τόµ. Α΄, σ.
598.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα σε δίκτυο εµπορίας οργάνων από παιδιά για µεταµόσχευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και Συµπλήρωση του ν.
2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (Προτείνοντες Βουλευτές: 61
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6271.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2148, 2371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10138, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 647, 681, 706, 731, 761.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προϋποθέσεις στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8967.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για κατάργηση της ρυθµιστικής αρχής θαλασσίων ενδοµεταφορών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 487.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας στον τοµέα οδικών µεταφορών προσώπων και εµπορευµάτων και διαµετακόµισης». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 735, 927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών µελών της αφενός και
αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση-Ψηφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων µετά των ανταλλαγεισών ρηµατικών διακοινώσεων». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 4742.
Συζήτηση επερώτησης 23 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών.(Επερωτώντες Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Θ΄, σ. 4855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα οδικών µεταφορών». (Ψήφιση).
τόµ. Ι΄, σ. 5109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων µετά των ανταλλαγεισών ρηµατικών διακοινώσεων». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα από τη
διακίνηση βαρέων φορτίων µέσω του σταθµού ΟΣΕ στην
Ελευσίνα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές». (Συζήτηση-Ψήφι-
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ση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, τόµ. ΙΖ΄, σ. 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1372.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και
θέµατα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση καθηγητή Πανεπιστηµίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1383,
1968, 2072.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διενέργεια οικονοµικών ελέγχων σε Μητροπόλεις. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6088.
ΜΗΤΡΩΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7608.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιχορήγηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των
δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο
Δήµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 2915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα ΑΕΙ.
τόµ. Ι΄, σ. 5411.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην έξωση αποθεραπευθέντων ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1762.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετι-

κά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2984.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου
κατά της παράνοµης εµπορίας στον Αυλώνα». (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2913.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας που αφορά τη συµµετοχή
µιας διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο ελληνικό τάγµα στο Κόσοβο
στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της KFOR». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σελ. 1441,
1442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου
κατά της παράνοµης εµπορίας στον Αυλώνα». (Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 3424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9654.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον τραγικό θάνατο του
Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας Πέτρου και στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ΄, σ. 876.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Προέδρου των
Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2765.
Απότιση φόρου τιµής, οµιλία και τήρηση ενός λεπτού σιγής στον αείµνηστο Πρόεδρο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8763.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
εργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1271, τόµ. Θ΄,
σελ. 4895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύ-
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ρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1638, 4575, τόµ. Θ΄, σελ. 4575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και περιουσίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8328, τόµ. ΙΔ΄,
σελ. 9010.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9285.
ΜΟΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 3566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης
του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
«ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6256.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις περιοριστικές ηµεροµηνίες που τίθενται στο Προεδρικό
Διάταγµα για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων. τόµ. Α΄,
σ. 585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το εύρος κάλυψης των συµβασιούχων σύµφωνα µε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µονιµοποιήσει τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του Ν.703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7722, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9985, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 19, 229, 234.
ΜΟΡΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για την αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 2486.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε «Κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών». τόµ. Β΄, σ. 1067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των τελών
κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείου στο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7460.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Συζήτηση επερώτησης αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του νέου µουσείου της Ακρόπολης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Πάγκαλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης, Α. Γκερέκου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Α΄, σ.
622.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4812.
Ν
ΝΑΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την έκθεση αυτοκινήτων της BMW στο ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4851.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπέβαλε στην Πρόεδρο της Βουλής πρόταση
για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του
προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Α΄, σ. 640.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των χρηστών ναρκωτικών στην πόλη της
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8759.
ΝΑΤΟ (βλ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Β΄, σ. 747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4406.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των
ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα µε το θάνατο δύο εργατών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη λήψη µέτρων στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6131.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ασφάλεια των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6095.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την κατάργηση της επίταξης εργασίας των ναυτεργατών του Υδρογραφικού-Ωκεανογραφικού πλοίου «Πυθέας» κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών
πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού που µονιµοποιήθηκαν
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση
των πληρωµάτων των ποντοπόρων πλοίων. τόµ. Ι΄, σ.
5098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal Olympic
Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των οφειλών στο
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο από την εταιρεία HELLAS
FLYING DOLPHINS κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8762.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών

πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού που µονιµοποιήθηκαν
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2078.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αξιοπιστία των ελέγχων αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 583.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1526.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9620.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ελλείψεις σε
µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Ικαρία.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8418.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε το εύρος των αρµοδιοτήτων του Υπουργού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 607.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε την αύξηση των ακτοπλοϊκών
δροµολογίων από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Β΄, σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ν. 2932/2001 για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9620.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε το εύρος των αρµοδιοτήτων του Υπουργού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 607.
ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επανεκλογής του ιδίου προσώπου στο αξίωµα του νοµάρχη
για περισσότερες θητείες από µία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και

105
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1081, 1135,
1171, 1273.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Η΄, σ. 4082.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και η αποθήκευσή τους σε µαγνητικά
οπτικά µέσα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά µε τη
λευκή ψήφο και το εκλογικό µέτρο. τόµ. Ι΄, σ. 5465.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Αλαβάνος).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον εκλογικό νόµο και τα λευκά ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8966.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αναστολή ισχύος του ν. 3310/2005 «Βασικός Μέτοχος». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9189.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή του Δήµου Αµπελώνα Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 794.
Συζήτηση ερώτησης προς τον υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη µείωση του ορίου αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου.
τόµ. Β΄, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση
παράδοσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Τρικάλων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες του
νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της πε-

ριβαλλοντικής αποκατάταστασης της χαράδρας «Κουρουπητού» στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επαναλειτουργία του
εργοστασίου «SOFTEX» στο νοµό Δράµας. τόµ. Γ΄, σ. 86.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα Κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδηµίας του Λιµενικού Σώµατος στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Δ΄, σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συνέχιση και αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου
του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τους λόγους και τα
κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν του
βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1805.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1813.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και την
καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
κατασκευής του νέου νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2484.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2550.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών
Ασωπού στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολης-Λεύκτρου-Σπάρτης στο
Νοµό Λακωνίας. τόµ. Ζ΄, σ. 2846.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράιδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4297, 4616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µεταφορά των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα
του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καταλήψεις
σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄, σ.
4846.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις περικοπές στις χρηµατοδοτήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισµού στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
5003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας.
τόµ. Θ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
σχολικών µονάδων στην περιοχή Τρεις Βαγιές του Δήµου
Ηρακλείου. τόµ. Ι΄, σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετατροπή του
Νοσοκοµείου Κρεστένων σε Κέντρο Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Βόλου.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5948.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5976.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µαταίωση µί-

σθωσης αξονικού τοµογράφου για το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους του ΑΕΠ για το νοµό Αρκαδίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων του τµήµατος «Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στη Βέροια. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 6974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την περικοπή πόρων για την υλοποίηση
του προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ 2004» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7293.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της καθίζησης του εδάφους στο
Σταυρό Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
4ου Τµήµατος στην Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πληρωµή των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες
που παρέδωσαν στην εταιρεία «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη διακοπή των δροµολογίων του INTERCITY για Λιβαδειά και Θήβα. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την εγκατάσταση αποθηκών υγρών και αερίων καυσίµων
στην προστατευόµενη περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8640.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε το κλείσιµο της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή έργων πρόσβασης στην εθνική οδό στην περιοχή
Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών σχετικά µε το κλείσιµο των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
95.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής
Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
ΝΟΜΟΣ 2601/98
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αναστολή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο 2601/98. τόµ. Β΄, σ. 952.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας, όπως συµπληρώθηκε µε τις ανταλλαγείσες
διακοινώσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 877.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3395, τόµ. Θ΄, σ. 4560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σελ. 4687, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7610.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 747, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1189, 1229, 1269, 1373.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας σχετικά µε την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος, για τη µεταφορά και την προµήθεια φυσικού αερίου από τη Δηµοκρατία της Τουρκίας
προς την Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 954, 1081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη διατήρηση
αποθεµάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου

που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 890.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1228, τόµ. Ε΄, σελ. 1432,
1465, 1495, 1559, 1727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος αναφορικά µε την
ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Διαστήµατος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2443, τόµ. Θ΄, σελ. 4567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2919, 3254, 3323,
3430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία
βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 5374, 5766, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5983.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6302, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6687, 6730,
7123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του Ν.703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7722, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9985, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 19, 229, 234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
153, 295, 338, 390, 461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 433, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 997.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύµβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού
Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεµβρίου 1991) της 29ης Νοεµβρίου 2000». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1020, 1372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1642.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του
Δηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών φορέων». (Συζήτηση).
τόµ. Β΄, σ. 1039.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
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εργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1271, τόµ. Θ΄,
σελ. 4895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3388,
τόµ. Η΄, σ. 3743, 3799, 3969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 271, 475, 543,
579, 609, 642.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 605, τόµ.
Β΄, σ. 838, 857, 864.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δηµοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄,
σ. 735, 957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1134.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου
κατά της παράνοµης εµπορίας στον Αυλώνα». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552, τόµ. Ζ΄, σ. 3424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί
την εν λόγω Σύµβαση».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σελ. 2986, 2988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σελ. 2986, 3017.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος των Κρατών τους µετά του συνηµµένου Πρωτοκόλλου εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3400.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος των Κρατών τους µετά του συνηµµένου Πρωτοκόλλου εφαρµογής
αυτής». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυ-

τού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου
Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5733, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6660.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 375, 807, τόµ. ΙΗ΄, σ. 831,
865.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1135, 1273, 1276, 1318, 1352,
1364.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και άλλες
διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 244,
404, 421, 539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του πρωτοκόλλου διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄,
σελ. 1688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Συνθήκης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας για αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄, σελ. 1697.
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-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 384, τόµ. Ε΄, σελ. 1817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ουκρανίας για
δικαστική συνδροµή σε αστικές υποθέσεις». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σελ. 1839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 735, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθµ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής
σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 1972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ειδικών
αναγκών ή γενετήσιου προσανατολισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2954, τόµ. Θ΄, σελ. 4297,
4616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
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καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4297, 4616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη δικαιοσύνη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5414, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5998, 6052, 6179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστηµα ελέγχου της Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142,
τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8826, 8827.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σελ.
9040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 8819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σελ.
9059.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7397, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8847, 8883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών
φρουρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8741, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 793, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 903.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας». (Συζήτηση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1633.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυροκάστρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 579, τόµ. Β΄, σ. 805, 806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931,
1086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.

931, 1110.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1031, τόµ. Γ΄,
σελ. 312, 333, 361, 397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1201, τόµ. Γ΄, σελ. 20, 21.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας που αφορά τη συµµετοχή
µιας διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο ελληνικό τάγµα στο Κόσοβο
στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της KFOR». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σ. 1441, 1442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της
στρατιωτικής ιατρικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2604.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για την απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για
το προνόµιο και τις ασυλίες του ΟΑΧΟ». (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2443.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθµ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής
ποινής σε όλες τις περιστάσεις». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2578.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, για την ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ του όπλου του µηχανικού του στρατού των
δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ.
3849, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας: «ΕΦ.Υ.ΕΣ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9900, 9941, 9983.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Γενικής
Συµφωνίας Ασφαλείας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας σχετικά µε την προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται
µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
8328, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1427.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων του νόµου 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Α.Σ.Ε.Ι.». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1632.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
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«Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1223, τόµ. Γ΄,
σ. 88, 172, 288.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και
θέµατα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση καθηγητή Πανεπιστηµίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1383,
1968, 2072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5590, 5765.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
5828, 6181, 6221, 6263, 6319, 6320.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Συστηµατοποίηση της διά βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8766,
9339, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9683, 9974.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτηµα Διπλώµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8978, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 193, 224, 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10398, τόµ. ΙΖ΄, σ. 255,
335.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε τους στόχους και τη
διαχείριση της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκαιο». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 227, 519.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 480, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 870, 907, 1005.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 947, 1416, 1445, 1486,
1564, 1566.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών µελών της αφενός και
αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση-Ψηφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστηµάτων
υφαλοχρωµατισµού των πλοίων 2001». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908,τόµ. ΙΗ΄, σ. 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις Αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.

1504.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Δηµοκρατίας του Λιβάνου αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Αλγερίας αφ΄ετέρου µετά της Τελικής Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Σύµβασης για την απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης ορισµένων συµβατικών όπλων που µπορεί να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 42, τόµ. Ε΄, σ. 1410.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στη Σαουδική Αραβία αναφορικά µε τη χορήγηση κυπριακών θεωρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2443, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5642, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7338,
7374, 7413, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7477, 7547, 7712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για
την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για τα προνόµια και τις ασυλίες του (ΟΑΧΟ)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6145, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002,
τόµ. ΙΖ΄, σελ. 460..
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους,
αφ΄ενός και του Τουρκµενιστάν, αφ΄ετέρου». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 433, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1413.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 801, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1414.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 517, τόµ.
Β΄, σελ. 683, 751, 797.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1081, 1135,
1171, 1273.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων
και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 362, 438, 496, 539, 540, τόµ. Δ΄,
σελ. 642.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1082,
1267, 1268, 1299, 1323, τόµ. Ε, σελ. 1415.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
1638, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2148, 2371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ.
4003.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τους Ο.Τ.Α.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 4082, τόµ. Ι΄, σελ. 5223, 5356, 5413,
5582.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Ι΄, σ.
5380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για τη σύσταση Μεικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιµετώπισης καταστροφών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΓ΄΄, σελ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7282, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9072,
9110, 9162, 9325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς» (αναθεωρηµένη).(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10138, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 647, 681, 706, 731, 761.

τόµ. Δ΄, σ. 735, 927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1638, τόµ. Θ΄, σελ. 4575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα διεθνών οδικών µεταφορών».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4309, τόµ. Ι΄, σελ. 5109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων µετά των ανταλλαγεισών ρηµατικών διακοινώσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σελ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής συνδιάσκεψης
σχετικά µε το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Διεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε την συνεργασία
για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄, σελ.
5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6071,
6524, 6570, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την προσχώρηση της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
στη
Διεθνή
Σύµβαση
EUROCONTROL τη σχετική µε τη Συνεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ΄ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 και της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης αυτού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 260, τόµ. ΙΗ΄, σελ.
1732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 801, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1372.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του
άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 527, 529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δηµοσίου
και των άλλων αφαλιστικών φορέων». (Κατάθεση-Συζήτη-

Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας στον τοµέα οδικών µεταφορών προσώπων και εµπορευµάτων και διαµετακόµισης». (Κατάθεση-Ψήφιση).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ση). τόµ. Β΄, σ. 879, 1039.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 363, 567, 607, τόµ. Δ΄, σελ.
652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης». (Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1364, τόµ. Ε΄, σελ. 1731, 1777, 1866,
1893, 2048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
στη σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. Ε΄, σ. 1500, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των
επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ.
ΣΤ΄, σελ. 2587.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2389,
2442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2003. β) Συζήτηση και Ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού
έτους 2005. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2986, 3033, 3079, 3134, 3236.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3194, 3434, 3479,
3514.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και ωφέλειας από κεφάλαια». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3258, τόµ. Η΄, σελ.
3679
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας σε εφαρ-

µογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3368,
τόµ. Η΄, σελ. 3701, 3789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 3568, 3679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3882,
3921, 3972, 4034, 4120, 4260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, φορολογία τόκων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Η΄, σ. 4156.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».(Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. Θ΄,
σ. 4309, τόµ. Ι΄, σελ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της τελικής πράξεως αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
4538, τόµ. Ι΄, σελ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, φορολογία τόκων
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5183,
5347, 5348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την Πρωτοβουλία των
Ηνωµένων Πολιτειών για την ασφάλεια των Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι του Πειραιά, Ελλάδα, µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5592, τόµ. ΙΑ΄,
σελ. 6494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001,
6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001, 6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την
προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων
που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χει-
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ραγώγησης της αγοράς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6330, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 8229, 8260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2005 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6579,
τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7128, 7170, 7128, 7335, τόµ. ΙΓ΄, σελ.
7466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και περιουσίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8328,
τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των νήσων Καϋµάν
για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα για
τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και
για την προσωρινή εφαρµογή τους». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Τούρκ και
Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του Μνηµονίου Συµφωνίας
που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της αφενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφετέρου, καθώς και της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω Συµφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και του Πριγκιπάτου
της Ανδόρας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρω-

ση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου
Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν αφετέρου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζη,
Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις και την προσωρινή εφαρµογή τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Μονακό, η οποία προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανγκουίλα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφήν τόκων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα
ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και
του Μνηµονίου Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9952, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10180,
10266, 10299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants POP)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής α-
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ναφορικά µε τους φόρους του εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1055,
1085, 1113, 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1064, 1573, 1595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1131.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 963, 993, 1035, 1147.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 4189, τόµ. Θ΄, σ. 4917, 4964, τόµ. Ι΄, σ. 5136,
5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9654.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί
συνεργασίας στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002, τόµ. ΙΕ΄, σελ.
9669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µιας µόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1020.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1364,
τόµ. Γ΄, σ. 195, 232, 257, 294.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων
του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121/1999) και άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αθλητισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 735, 750, 781, 820, 854.

Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης
και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735,
1109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Παραγουάης για Εκπαιδευτική, Επιστηµονική και Πολιτιστική Συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552, τόµ.
Ι΄, σελ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάτρα 2006 Α.Ε.».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σελ. 5628, 5771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κυβερνητική Επιτροπή
Παιδείας και Πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 4992.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
Unidtroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΑ΄, σ.
6618, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και
κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
7558, 8548, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8586, 8642, 8681.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9908, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10135,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 49, 98, 165.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 297, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 935,
957, 1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του µεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των
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Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας,
της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1169.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 42, 279.
Σχέδιο νόµου Υπ.Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1153, 1179,
1223, 1263.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού»(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4309,
τόµ. ΙΖ΄, τόµ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του
Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». (Συζήτηση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5863.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου
για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηµατοδότησης που είναι προσαρτηµένη στο Καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού καθώς και των συναφών
Χρηµατοδοτικών του Κανονισµών 4 (2) και 14 (3)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1553.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1223,
1224, τόµ. Γ΄, σ. 35, 63, 160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2144, 2628, 2681, 2723,
τόµ. Ζ΄, σ. 2851.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εφαρµογή της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3256, τόµ.
Θ΄, σ. 4329, 4375, 4620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στο
τοµέα της υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4687,
τόµ. Ι΄, σ. 5308.

Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5945, 6326, 6371, 6503.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
συνεργασία στον τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7558, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9004.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9255, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10059, 10135, 10167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
747, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1164, 1372, 1391, 1556, 1164, 1372,
1391, 1556.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ενεργοποίηση
του θεσµού των «επικουρικών νοσηλευτών» για την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών του υγειονοµικού µας συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µονιµοποίηση
των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού άλλων ειδικοτήτων. τόµ. Β΄, σ. 887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυής:
«Δηµιουργία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1223,
1224, τόµ. Γ΄, σελ. 35, 63, 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1244.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση
σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Αναπήρων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4806.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ελλείψεις σε
µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Ικαρία.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8418.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
572.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών
κατασκευής εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυροκάστρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄,
σ. 579, τόµ. Β΄, σελ. 805, 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή
διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Β΄, σ.
779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µονιµοποίηση
των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού άλλων ειδικοτήτων. τόµ. Β΄, σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση
παράδοσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Τρικάλων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έγκριση των
προγραµµάτων εφηµεριών στο νοσοκοµείο «Χατζηκώστα
Ιωαννίνων», την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
κατασκευής του νέου νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου.
τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποµάκρυνση
του αµιάντου από νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτήρια
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετατροπή του
Νοσοκοµείου Κρεστένων σε Κέντρο Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Βόλου.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µαταίωση µίσθωσης αξονικού τοµογράφου για το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πορεία ανέγερσης του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής της κτηριακής υποδοµής του καρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις κακοτεχνίες
στην κατασκευή του Αττικού Νοσοκοµείου, τη στελέχωσή
του κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ.
Παπανικολάου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9285.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1244.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάληψη από
το δηµόσιο της ευθύνης νοσηλείας και αποκατάστασης των
ψυχικά αρρώστων και των βαριά αναπήρων κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 223.
ΝΤΟΜΑΤΑ-ΝΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας.
τόµ. Θ΄, σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πληρωµή των
τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πληρωµή των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες
που παρέδωσαν στην εταιρεία «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» κ.λπ. τόµ.
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ΙΓ΄, σ. 8505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της εγχώριας παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής ντοµάτας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µη εξόφληση
των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τη σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας «PRΟDACTA». τόµ. ΙΖ΄, σ. 15.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µείωση των
ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 17.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες) των ξενοδοχείων.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη µείωση του ορίου αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου.
τόµ. Β΄, σ. 932.
Ο
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την απόλυση οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω
άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1766.
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2550.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2551.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Κόµβος Παπαναστασίου» στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2844.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολης-Λεύκτρου-Σπάρτης στο
Νοµό Λακωνίας. τόµ. Ζ΄, σ. 2846.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατοςλεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της παραλιακής λεωφόρου του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας εθνικής οδού ΠατρώνΠύργου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του γεωλογικού φαινοµένου στο δρόµο Ηρακλείου-Βιάννου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3420.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των κάθετων ειδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς
και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 2915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά
µήκος της λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατοςλεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία
δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ.
3676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου «Καστέλλι-Πλάτανος» Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284.
ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας στην παλαιά
Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2550.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Κόµβος Παπαναστασίου» στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3562.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). (Επερωτώντες
Βουλευτές: 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5271.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή έργων πρόσβασης στην εθνική οδό στην περιοχή
Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9973.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και την
καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1962.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αναβολή κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού».
τόµ. Β΄, σ. 1345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράιδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3787.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6177.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Παπακώστα, Σ. Καλαντζάκου, Α. Κόρκα, Σ. Βούλτεψη, Χ. Καρύδη, Α. Μανούσου-Μπινοπούλου, Ζ. Μακρή,
Ε. Κουντουρά, Ε. Παπαδηµητρίου, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Ε. Ράπτη). (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
ενδο-οικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας». (Συζήτηση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1633.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναστολή του νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8255.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα της αγοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8767.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2957.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Η
κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης
για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». (Συζήτηση). τόµ. Β΄,
σ. 711.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3194, 3434, 3479,
3514, τόµ. Η΄, σ. 3568, 3679.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 40 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1328.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Η
κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης
για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». (Συζήτηση). τόµ. Β΄,
σ. 711.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της Αγροτικής Ασφαλιστικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ.
Ι΄, σ. 5502.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7128, 7170, 7218,
7335, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7215.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7282, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9077,
9110, 9162, 9325.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα της αγοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9952, τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10180,
10266, 10299, 10363, 10429.
ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9985, τόµ. ΙΖ΄, σ.19, 229, 234.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον εντοπισµό της
καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Ειδική Συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους
Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄,
σ. 1787.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε

το κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίσπευση καταβολής των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους
της απαλλοτριωθείσης έκτασης, όπου κατασκευάστηκε το
Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. Β΄, σ. 953.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 2083.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη συνέχιση
και αποπεράτωση των εργασιών των Ολυµπιακών Έργων
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Η΄, σ. 3677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µετεγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών σε ολυµπιακά κτήρια.
τόµ. Θ΄, σ. 4732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και
κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
7558, 8548, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8586, 8642, 8681.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα στη
λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέρας του «Γύρου της Αθήνας»
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΟΑΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας
(Ο.Α.Κ.Α.). τόµ. Γ΄, σ. 16.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αναβολή κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού».
τόµ. Β΄, σ. 1345.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2144, 2628, 2681,
2723,τόµ. Ζ΄, σ. 2851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού
Χωριού στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ.
5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-
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σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση στην εγκατάσταση 2.300 οικογενειών στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6620.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να
ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επαρκή νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Α΄,
σελ. 572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των
Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σελ. 574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων από την εγκατάσταση καµερών ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ακύρωση χρηµατοδότησης της εταιρείας «Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας». τόµ. Β΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας την
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1364,
τόµ. Γ΄, σελ. 195, 232, 257, 294.
Συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 731.
Ειδική Συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους
Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄,
σ. 1787.
Απονέµεται από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Δηµοσθένη
Ταµπάκο. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Σ. Μπεκατώρου και Αιµ. Τσουλφά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γεώργιο Παπανδρέου το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιονίκες Ν. Συρανίδη και Θ. Μπίµη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Αλεξάνδρα Παπαρήγα το χρυσό
µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αθαν. Τζουµελέκα. τόµ. Ε΄, σ.
1792.
Απονέµεται από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Νίκο Κωνσταντόπουλο το χρυσό µετάλλιο
στην Ολυµπιονίκη Φ. Χαλκιά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού
Φάνη Πετραλιά-Πάλλη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Η. Ηλιάδη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Υφυπουργό Πολιτισµού Γεώργιο
Ορφανό το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Κελεσί-

δου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Σωτ.
Χατζηγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Δηµ. Ασιλιάν. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο
Σούρλα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Γ. Ελληνάκη
και Στ. Κοζοµπόλη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται απο τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Ι. Τραγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αντωνία Μωραΐτη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Δ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Φ.
Πετσάλνικο το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Ευαγγ.
Μωραϊτίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Π.
Κοσιώνη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αγγ. Καραπατάκη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Ν.Δ. Β. Πολύδωρα το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αντ. Μελιδώνη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ Χ. Καστανίδη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη
Π. Δήµα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Ορ. Κολοζώφ το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Βασ. Πολύµερο. τόµ. Ε΄, σ.
1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Φ. Κουβέλη το
χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Μιρ. Μανιάνι. τόµ. Ε΄,
σ. 1792.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 16 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 2083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και
κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
7558, 8548, τόµ. ΙΔ΄, σ. 8586, 8642, 8681.
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Ειδική Συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους
Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄,
σ. 1787.
Απονέµεται από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Δηµοσθένη
Ταµπάκο. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Σ. Μπεκατώρου και Αιµ. Τσουλφά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γεώργιο Παπανδρέου το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιονίκες Ν. Συρανίδη και Θ. Μπίµη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Αλεξάνδρα Παπαρήγα το χρυσό
µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αθαν. Τζουµελέκα. τόµ. Ε΄, σ.
1792.
Απονέµεται από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Φανή Χαλκιά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
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Απονέµεται από την αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού
Φάνη Πετραλιά-Πάλλη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Η. Ηλιάδη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Υφυπουργό Πολιτισµού Γεώργιο
Ορφανό το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Κελεσίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Σωτ.
Χατζηγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Δηµ. Ασιλιάν. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο
Σούρλα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Γ. Ελληνάκη
και Στ. Κοζοµπόλη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται απο τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Ι. Τραγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αντωνία Μωραίτη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Δ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Φίλ.
Πετσάλνικο το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Ευαγγ.
Μωραϊτίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Παν.
Κοσιώνη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αγγ. Καραπατάκη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Ν.Δ. Β. Πολύδωρα το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Αντ. Μελιδώνη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ Χ. Καστανίδη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη
Π. Δήµα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Ορ. Κολοζώφ το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Βασ. Πολύµερο. τόµ. Ε΄, σ.
1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Φ. Κουβέλη το
χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Μιρ. Μανιάνι. τόµ. Ε΄,
σ. 1792.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των σχολείων εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. (Επερωτώντες Βουλευτές: 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ΄, σ. 1072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το πόρισµα των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην οµοσπονδία του βόλεϋ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7045.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών.
(Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Γ. Λιάνης, Χ. Αηδόνης, Α. Φούρας, Α. Κατσιφάρας, Α. Ράπτη, Α. Αλευράς, Κ.
Σπηλιόπουλος, Ι. Δηµαράς, Δ. Ανδρουλάκης και Μ. Δαµανάκη). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7048.
ΟΠΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Προωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Ά-

µυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ του Όπλου του Μηχανικού του Στρατού
των δύο χωρών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6037.
ΟΠΛΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Σύµβασης για την απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης ορισµένων συµβατικών όπλων που µπορεί να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 42, τόµ. Ε΄, σ. 1410.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα µέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 458.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάτρα 2006 Α.Ε.».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5628, 5771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διαφάνεια στο καθεστώς
προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας
και τον επαναπροσδιορισµό των τελών και υπέρ τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των λιµενικών
υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 935, 957, 1011.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που
ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4329.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίσπευση έγκρισης του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης για την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 580.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 683, 751, 797.
Συζήτηση τροπολογίας που αφορά τη µετάθεση της ηµεροµηνίας για την έναρξη ελέγχου των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιχορήγηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των
δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο
Δήµο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ)
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 355.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1082,
1267, 1268, 1299, 1323, τόµ. Ε΄, σελ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και την
καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1962.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι΄, σ. 5223, 5356, 5413, 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και η αποθήκευσή τους σε µαγνητικά
οπτικά µέσα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επανεκλογής του ιδίου προσώπου στο αξίωµα του νοµάρχη
για περισσότερες θητείες από µία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου «Καστέλλι-Πλάτανος» Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 40 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1328.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση διορισµού Διοικήσεων στους Εποπτευόµενους
Οργανισµούς του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 505.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το σχεδιασµό για την ενίσχυση της αντισεισµικής προστασίας της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9235.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συνέχιση και αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου
του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εγκύων γυναικών. τόµ. Ι΄, σ. 5469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την άρνηση συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1367, 1482.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΣΘ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων σε διαγωνισµό για την
προµήθεια λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ. 5212.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
Συζήτηση επερώτησης 14 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς
τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
σχετικά µε τον ΟΓΑ: Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και
µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες. τόµ. Θ΄, σ.
4534.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΟΑΧΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για την απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για
τα προνόµια και τις ασυλίες του ΟΑΧΟ». (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2443.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για
την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για τα προνόµια και τις ασυλίες του (ΟΑΧΟ)». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6145.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ (ΟΕΔΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα στη διανοµή των σχολικών βιβλίων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1148.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αναβολή κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού».
τόµ. Β΄, σ. 1345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του
«Ολυµπιακού Χωριού» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση
του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού
στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ. 5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη στεγαστική
συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄, σ. 14.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εκπροσώπηση
της χώρας µας στη συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών για
το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8922.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των απασχολουµένων στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ. 2917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική Τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7212.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΟΠΑΠ)

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τα θέµατα του «ΟΠΑΠ Α.Ε.». (Επερωτώντες
Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νέα µετοχοποίηση του ΟΠΑΠ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΠΑΠ για
«στηµένους» ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6451.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την παύση των αγωγών του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος κατά των αγροτών για αδικήµατα
που φέρονται ότι εκτέλεσαν κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α΄, σ. 519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα από τη
διακίνηση βαρέων φορτίων µέσω του σταθµού ΟΣΕ στην
Ελευσίνα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη διακοπή των δροµολογίων του INTERCITY για Λιβαδειά και Θήβα. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε το κλείσιµο των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 95.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τους µισθούς των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 227.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7294.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). (Επερωτώντες
Βουλευτές: 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8971.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την περικοπή πόρων για την υλοποίηση του
προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ 2004» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077, 9110, 9162, 9325.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1135, 1273, 1276, 1318, 1352,
1364.
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Ε΄, σ. 1957.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6177.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΑ΄ Περιόδου της Βουλής (Εκλογές της 7 Μαρτίου 2004). τόµ. Α΄, σ. 121.
Ορκωµοσία της Α. Κόρκα-Κώνστα ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 125.
Ορκωµοσία της Α. Μανούσου-Μπινοπούλου ως Βουλευτή Ν. Κυκλάδων. τόµ. Α΄, σ. 433.
Ορκωµοσία της Π.Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου ως Βουλευτή Ν. Πέλλης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Α.Καραµανλή ως Βουλευτή Ν. Σερρών.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
Ορκωµοσία του Θ. Τσιόκα ως Βουλευτή Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8401.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ορκωµοσία του κ. Κάρολου Παπούλια ως Προέδρου της
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος των Κρατών τους µετά του συνηµµένου Πρωτοκόλλου εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
3400, τόµ. Ι΄, σ. 5539.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ουκρανίας για
δικαστική συνδροµή σε αστικές υποθέσεις». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σ. 1839.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΤ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηµατοδότησης που είναι προσαρτηµένη στο Καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού καθώς και των συναφών
Χρηµατοδοτικών Κανονισµών 4 (2) και 14 (3)». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908, τοµ. ΙΗ΄, σελ. 1553.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης των
πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906.
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
προχωρήσει σε αυστηρότερες ρυθµίσεις νοµοθετικού πλαισίου γαι τη µη χρήση παιδικών καθισµάτων στα αυτοκίνητα.
τόµ. Β΄, σ. 950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Παίδων στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8507.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων
Διεθνικής Σωµατεµπορίας. τόµ. Η΄, σ. 3558.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Έδεσσα.
τόµ. Β΄, σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 88, 172, 288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1219.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και
θέµατα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση καθηγητή Πανεπιστηµίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1383,
1968, 2072.
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Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Ντόλιος, Α. Φωτιάδης, Χ. Μανωλιά, Π.
Σγουρίδης, Ι. Τσακλίδης, Ι. Μαγκριώτης, Ι. Μανιάτης, Σ.
Ράπτη, Μ. Μπόλαρης, Ε. Κουτµερίδης και Γ. Φλωρίδης).
τόµ. Ζ΄, σ. 2960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκλογή Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, τη λειτουργία του
Πρυτανικού Συµβουλίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µονιµοποιήσει τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την λειτουργία των Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 43
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 5952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων του τµήµατος «Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στη Βέροια. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 6974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
4ου Τµήµατος στην Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση των
εκτάσεων του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αγρινίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 480, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 870, 907, 1005.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 947, 1416, 1445, 1486,
1564, 1566.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) για
την ισοτιµία των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της υπουργικής απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα πανεπιστήµια του εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους Οδοντιατρικής
και Ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ. Α΄, σ.
617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 480, τόµ. ΙΗ΄,
σ. 870, 907, 1005.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
(Πρόεδρος της Δηµοκρατίας)
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της
Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Ψαρούδα-Μπενάκη η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ. 5295.
Ορκωµοσία του κ. Κάρολου Παπούλια ως Προέδρου της
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
Ανακοίνωση του κειµένου της αντιφωνήσεως του κ. Κάρολου Παπούλια προς την Πρόεδρο της Βουλής κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της Βουλής για την αναγγελία του
αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε αναφορά υπαλλήλων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παραβιάσεις στις
πτήσεις του αεροσκάφους της Υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7211.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Β΄, σ. 747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τους λόγους και τα
κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν του
βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1805.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της εγχώριας παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής ντοµάτας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10164.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη δράση των Βαβύλη και Τριανταφυλλάκη και τις σχέσεις τους µε την Ελληνική Αστυνοµία
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
«ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη δράση παρακρατικών κυκλωµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6623.
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(βλ. ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 16.
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στο κοινό του πάρκου αναψυχής της παλαιάς
χωµατερής Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6626.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας εθνικής οδού ΠατρώνΠύργου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάτρα 2006 Α.Ε.».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σελ. 5628, 5771.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1814.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της παραλιακής λεωφόρου του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3363.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.

1220.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
τόµ. Β΄, σ. 1220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα
Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπλαση της περιοχής από τον Ισθµό έως τον
κόµβο της Αρχαίας Κορίνθου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7331.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάταστασης της χαράδρας «Κουρουπητού» στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων, των ποταµών
και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1254.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδος στην απόφασηπλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. (Επερωτώντες Βουλευτές:
32 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ζ΄, σ. 3206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα. τόµ. Ζ΄, σ. 3391, 3392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων της Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 5504.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΕ΄, σελ. 9654.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί
συνεργασίας στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9654.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του Πηνειού ποταµού. τόµ. Β΄, σ. 960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
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τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων, των ποταµών
και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σελ. 1254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επικίνδυνη ρύπανση τουριστικής ακτής του Δήµου Κατερίνης από τη ρίψη ανεπεξέργαστων λυµάτων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διαχείριση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2439.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών
ρύπων. τόµ. Ζ΄, σελ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα. Τόµ. Ζ΄, σ. 3391, 3392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση
της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης
από πλοία. τόµ. Ι΄, σελ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αύξηση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7301.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµιά ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄,
σελ. 8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης της νοθείας στα
καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 96.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1153.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου.
τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5976.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων κυκλωµάτων σε καίριους τοµείς, το διαχειριστικό έλεγχο στις περιουσίες των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6285.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του
«Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της απασχόλησης στην περιφέρεια κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 18.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αποπεράτωση του Περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 2915.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3194, 3434, 3479,
3514, τόµ. Η΄, σ. 3568, 3679.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την λειτουργία των Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. (Επερωτώντες Βουλευτές: 43
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 5952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6454.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075, τόµ. Ζ΄, σ. 2958, τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1151.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη διατήρηση
αποθεµάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου
που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 890.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. (Επερωτώντες Βουλευτές: 21
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει τα
Ελληνικά Πετρέλαια για την ασφάλιση των εγκαταστάσεών
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τους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5269.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1153.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6302, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6687, 6730,
7123.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης, τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα. τόµ. Ζ΄, σ. 3391, 3392.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6302, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6687, 6730,
7123.
ΠΗΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 27 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8727.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των τελών
κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε τα θέµατα του «ΟΠΑΠ Α.Ε.». (Επερωτώντες
Βουλευτές: 23 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 4408.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αξιοπιστία των ελέγχων αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 583.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση της Ελλάδος στην απόφασηπλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά µε την καταστο-

λή της ρύπανσης από τα πλοία. (Επερωτώντες Βουλευτές:
32 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ζ΄, σ. 3206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση
της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης
από πλοία. τόµ. Ι΄, σ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση
των πληρωµάτων των ποντοπόρων πλοίων. τόµ. Ι΄, σ.
5098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση αιτήµατος της Εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5505.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστηµάτων
υφαλοχρωµατισµού των πλοίων 2001». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1153.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων των πλοίων. τόµ. Β΄, σ. 1034.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 49, 98, 165.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την ανοχή της κρατικής τηλεόρασης σε
υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 228.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1220.
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική
οργάνωση των σχολικών µονάδων σε περίπτωση πολέµου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6130.
ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα στη Σρεµπρένιτσα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10133.
ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την καταδίκη εθελοντή πενταετούς
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υποχρέωσης, για τη µη συµµετοχή του σε αποστολή στον
Περσικό Κόλπο. τόµ. Δ΄, σ. 1221.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καταβολή των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κτισµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 551.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη µείωση του ορίου αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου.
τόµ. Β΄, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε9
στις εφορίες για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8413.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης
και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735,
1109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κυβερνητική Επιτροπή
Παιδείας και Πολιτισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ΄, σ. 4992, τόµ. Ι΄, σελ. 5590.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού.
(Επερωτώντες Βουλευτές: 21 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6630.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σελ.
6618, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 10130.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
20 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας

της Ινδονησίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πραγµατοποίηση του προγράµµατος
«πάµε σινεµά» τη φετινή χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2716.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε τα
πολιτιστικά δρώµενα σε κινούµενα, πλωτά ή σταθεράς τροχιάς χερσαία µέσα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 985.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάτρα 2006 Α.Ε.».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σ. 5628, 5771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε τα
πολιτιστικά δρώµενα σε κινούµενα, πλωτά ή σταθεράς τροχιάς χερσαία µέσα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 985.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
Unidtroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
6618, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που
βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9939.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της 11-5-2005 στο χώρο
του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8921.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία
του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 607.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5727.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του Πηνειού ποταµού. τόµ. Β΄, σ. 960.
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης των
πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ποινικοποίηση των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7458.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύµβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού
Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεµβρίου 1991) της 29ης Νοεµβρίου 2000». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1020, 1372.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις κρίσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. τόµ. Η΄, σ.
3604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7461.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΕ) των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 1082,
1267, 1268, 1299, 1323, τόµ. Ε΄, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων των Άνω Λιοσίων

κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την περικοπή πόρων για την υλοποίηση
του προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ 2004» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
καλύτερη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9937.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από
τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 748.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου. τόµ. Α΄, σ. 492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 870, 907, 1005.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8766, 9339.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από
τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 748.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (θυγατρική του οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9155.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σελ. 197,
283.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, ψηφοφορία και παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α΄, σ.
323.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα 48
περί «διαλύσεως της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής». τόµ. Α΄, σ. 2.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοίνωση του κειµένου της προσφωνήσεως της Προέδρου της Βουλής κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της
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Βουλής στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για την αναγγελία
του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6309.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανακοίνωση του κειµένου της αντιφωνήσεως του κ. Κάρολου Παπούλια προς την Πρόεδρο της Βουλής κατά την επίσκεψη του Προεδρείου της Βουλής για την αναγγελία του
αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της
Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Ψαρούδα-Μπενάκη η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ. 5295.
Ορκωµοσία του κ. Κάρολου Παπούλια ως Προέδρου της
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6310.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις καταγγελίες για σκάνδαλα στις
προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ανάθεση προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3835.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων σε διαγωνισµό για την
προµήθεια λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ. 5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την άρνηση θεώρησης του τακτικού
εντάλµατος πληρωµής Νο.36/2003 από την υπηρεσία ελεγκτικού επιτρόπου του ΥΠΕΘΑ για µη τήρηση της νόµιµης
διαδικασίας προµήθειας των συστηµάτων ασφαλείας C41.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 603.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη µαταίωση του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ενεργοποίηση
του θεσµού των «επικουρικών νοσηλευτών» για την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών του υγειονοµικού µας συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων στην Εθνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ). τόµ. Α΄, σ. 618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την έγκριση των
προγραµµάτων εφηµεριών στο νοσοκοµείο «Χατζηκώστα»
Ιωαννίνων, την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1244.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων
και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 362, 438, 496, 539, 540, τόµ. Δ΄,
σελ. 642.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επανασύσταση της Αγροφυλακής
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου.
τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση
σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Αναπήρων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αύξηση του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης
σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ.
τόµ. Ι΄, σ. 5467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού στην ΕΑΒ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις
στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις κακοτεχνίες
στην κατασκευή του Αττικού Νοσοκοµείου, τη στελέχωσή
του κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη διαφάνεια στο καθεστώς
προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας
και τον επαναπροσδιορισµό των τελών και υπέρ τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των λιµενικών
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υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το διορισµό γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του
Δήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384, 385.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα σε δίκτυο εµπορίας οργάνων από παιδιά για µεταµόσχευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση
των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Καλλιθέα,
την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3131.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το σχεδιασµό για την ενίσχυση της αντισεισµικής προστασίας της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4529.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9284.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον εντοπισµό της
καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των λατοµείων
στην περιοχή του Μαρκόπουλου, την περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ.
5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία
του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 607.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 520.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για τη
µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Δ΄, σ. 1351.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 4687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7633.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου.
τόµ. Ε΄, σ. 1556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην έξωση αποθεραπευθέντων ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1762.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Επίδοµα
θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές: 57 Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1487.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 428.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2502.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στον ευρύτερο δηµόσια τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Αλαβάνος, Α. Λεβέντης, Ι.Δραγασάκης, Φ. Κουβέλης). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2527.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Περί καταργήσεως των ειδικών νοµοθετικών και

133
άλλων ρυθµίσεων που διέπουν τις σχέσεις εργαζοµένων σε
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία διατηρεί ιδιοκτησιακά ή άλλα δικαιώµατα στο δηµόσιο και επέκταση της ισχύος των κανόνων της
εργατικής νοµοθεσίας επί των σχέσων αυτών». τόµ. ΙΑ΄, σ.
6618.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού».
(Προτείνοντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 779, τόµ. Ζ΄, σελ. 3292.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Παπακώστα, Σ. Καλαντζάκου, Α. Κόρκα, Σ. Βούλτεψη, Χ. Καρύδη, Α. Μανούσου-Μπινοπούλου, Ζ. Μακρή,
Ε. Κουντουρά, Ε. Παπαδηµητρίου, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Ε. Ράπτη). (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Λοβέρδος, Β. Οικονόµου, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. Καρχιµάκης,
Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ρ. Ζήση, Μ. Μπόλαρης, Α. Αντωνίου, Γ. Παπαντωνίου). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 897.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού). (Συζήτηση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 6979.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: 13
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κίνηµατος).
(Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3327.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και Λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ΄, σ. 5011.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Τουρισµού: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και Θερµαλισµού». (Προτείνοντες Βουλευτές: 75 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2534.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και Συµπλήρωση του ν.
2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (Προτείνοντες Βουλευτές: 61

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6271.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2003. β) Συζήτηση και Ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού
έτους 2005. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2856.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό έτους 2004. τόµ. Ζ΄, σ. 3512.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ. Ζ΄, σ. 2912.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004».
(Συζήτηση). τόµ. Η΄, σ. 3840.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3882,
3921, 3972, 4034, 4120, 4260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιστροφή χρηµάτων από το Υπουργείο στον Κρατικό Προϋπολογισµό λόγω µη διάθεσής τους
το 2004 κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατάργηση της εισφοράς της Εκκλησίας στον Προϋπολογισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005 . (Επερωτώντες Βουλευτές: 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7090.
ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδωνΠαράρτηµα διπλώµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
167, 193, 224, 289.
ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκλογή Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, τη λειτουργία του
Πρυτανικού Συµβουλίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3362.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή ή όχι
συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της FYROM µε το όνοµα «Δηµοκρατία της
Μακεδονίας». τόµ. Ζ΄, σελ. 2920.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης σχετικά µε προβλήµατα στην άσκηση της δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3393.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
εργασίας». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 1271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθµ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής
σε όλες τις περιστάσεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 1972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίσθηκε βάσει του άρθου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύµβαση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
2986, 2988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Ψήφιση). τόµ.
Ζ΄, σ. 2986, 3017.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση). τόµ.
Ζ΄, σ. 3395, τόµ. Θ΄, σ. 4560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς
εργασίας». (Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης
σχετικά µε το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για
την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».(Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυτού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών

που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου
Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (Κατάθεση).
τόµ. Ι΄, σ. 5733.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για τη σύσταση Μεικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιµετώπισης καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7274.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σελ.
9059.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστηµα ελέγχου της Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8826, 8827.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από το
Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
5828, 6181, 6221, 6263, 6319, 6320.
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη µαταίωση του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 453.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δηµόσιας Τάξης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
735, 957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία παραιτηθέντος από το Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8284.
Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(βλ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ)

135
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού
των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1769.
ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10160.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την προστασία του
εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458.
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου.
τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της
στρατιωτικής ιατρικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Γενικής
Συµφωνίας Ασφαλείας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας σχετικά µε την προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται
µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
8328, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του µεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας,
της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1169.

ΡΥΖΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος της δωρεάν διανοµής ρυζιού κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1606.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων».
(Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1223.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων, των ποταµών
και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1254.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών ρύπων. τόµ. Ζ΄, σ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα. τόµ. Ζ΄, σ. 3391, 3392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη θέση
της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης
από πλοία. τόµ. Ι΄, σ. 5046.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8328.
ΡΩΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5269.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 8819.
Σ
ΣΑΜΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου.
τόµ. Ε΄, σ. 1556.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στη Σαουδική Αραβία αναφορικά µε τη χορήγηση κυπριακών θεωρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2443, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5979.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9235.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων των Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2911.
ΣΕΡΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα στη Σρεµπρένιτσα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10133.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 606.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8761.
ΣΙΤΑΡΙ-ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη
εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη λήψη
µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2433.
ΣΙΤΑΡΙ-ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διάθεση της
φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µεταφορά
του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη απο την Ξάνθη στα Σκόπια,
τις επιπτώσεις στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5217.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά
µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων
στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 581.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη δια-

χείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Θ. Πάγκαλος, Ε. Όθωνας, Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Μ. Καρχιµάκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Ε. Σκουλάκης, Β. Κεγκέρογλου,
Σ. Ματζαπετάκης και Ε. Φραγκιαδουλάκης). τόµ. Ζ΄, σ.
3183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το κλείσιµο της χωµατερής στα Άνω Λιόσια. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάθεση της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από τη
µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης
κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1626.
ΣΚΥΡΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την επίλυση αιτήµατος της Εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5505.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1134.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
στη σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση). τόµ. Ε, σ. 1500.
ΣΠΗΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διαχείρηση των σπηλαίων
του Δυρού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση των Σπηλαίων Δυρού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5507.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
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5828, 6181, 6221, 6263, 6319, 6320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096.
ΣΤΑΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέρας του «Γύρου της Αθήνας»
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επαρκή χρηµατοδότηση των δήµων για την οµαλή λειτουργία των παιδικών σταθµών τους. τόµ. Β΄, σ. 956.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στο ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και
«FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε το κλείσιµο των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 95.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη µείωση της επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3562.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 312, 333, 361, 397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της
στρατιωτικής ιατρικής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2604.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Έφεδροι υψηλής ε-

τοιµότητας: «ΕΦ.Υ.ΕΣ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1427.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του ν. 732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου
πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο
Γουδί. τόµ. Β΄, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόδοση των στρατοπέδων της
Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους
σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 3566.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του συστήµατος των δηµοσίων συγκοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µεταφορά των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα
του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ν. 2932/2001 για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3127.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας,
Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9623.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Ζοφριάς Άνω Λιοσίων.
τόµ. Θ΄, σ. 5010.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. Δ΄, σ. 1010.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ. Κουλούρη. τόµ. Ε΄, σ. 1567.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση
του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2809, 2818,
2831, 2832.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Χριστοδουλάκη περί δικαιώµατος του λόγου. τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ.
Καΐσερλη. τόµ. Ζ΄, σ. 3220.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Ζ΄, σ. 3306.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την ίση µεταχείριση οµιλίας των Βουλευτών στο Κοινοβούλιο. τόµ.
Ζ΄, σ. 3521.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. Η΄, σ. 3660.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη λέξη
«διακυβέρνηση» και όχι «κυβέρνηση». τόµ. Θ΄, σ. 4416.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου. τόµ. Θ΄, σ. 4749, τόµ. Ι΄, σελ. 5649, τόµ. ΙΑ΄, σελ.
5913, τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6951, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9171.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 4812.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Σ. Μάνου. τόµ. Ι΄, σ. 5146, 5420.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Λέγκα σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5285, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5913,
τόµ. ΙΒ΄, σελ. 6951, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 9171.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου σχετικά µε τη διαστρέβλωση της άποψης που εξέφρασε για το σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5785.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6306.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ.
Βαρβιτσιώτη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6590.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ.
Φλωρίδη σχετικά µε το ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι
βουτηγµένοι στη διαφθορά και στη διαπλοκή. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7251.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά µε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Αυγή». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7395.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Ρόβλια σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8303.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Ευθυµίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9251.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9252.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου σχετικά µε όσα ανέφερε ο Βουλευτής της Ν.Δ. Β.Πολύδωρας για το θεσµικό ρόλο της αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9519.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υφυπουργού Αλέξανδρου Κοντού σχετικά µε τις καταγγελίες του Βουλευτή
Μ. Καρχιµάκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9558.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη σχετικά µε το πώς χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και τους
Βουλευτές του ο Β. Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Α. Διαµαντοπούλου σχετικά µε τις καταγγελίες του Μ. Έβερτ σε
γραπτή δήλωσή του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Λιάνη σχετικά µε την επιχορήγηση του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ για τα
χρέη προς τους ποδοσφαιριστές του. τόµ. ΙΖ΄, σ. 109.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Ευθυµίου σχετικά µε ονοµαστική αναφορά του Βουλευτή Ν.
Δένδια. τόµ. ΙΖ΄, σ. 485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 757.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που
αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1534.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1591.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Η
κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης
για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». τόµ. Β΄, σ. 711.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Η
Πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή
της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2513.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ. 3067.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5693.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε Πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα:
«Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6414.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γ.
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Παπανδρέου µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10238.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8540.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το θέµα
των συµβασιούχων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαδόπουλος, Κ. Ρόβλιας, Κ. Σκανδαλίδης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σαλαγιάννης, Σ. Κοσµίδης, Ι. Κουτσούκος, Α. Ακριβάκης, Χ.
Αράπογλου, Α. Γκερέκου). τόµ. Β΄, σ. 965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Σύµβασης για την απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης ορισµένων συµβατικών όπλων που µπορεί
να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα
αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 42.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα ΑΕΙ.
τόµ. Ι΄, σ. 5411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστηµα ελέγχου της Σύµβασης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2434.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:
15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 1384.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµική θωράκιση και πρόοδο των δηµοσίων έργων που
κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 230.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 4003, τόµ. Θ΄, σελ. 4630, 4677,
4736, 4904.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 4189, τόµ. Θ΄, σελ. 4917, 4964, τόµ. Ι΄, σελ. 5136,
5317.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για το
«Βασικό Μέτοχο» και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική Τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7212.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του
άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 527, 529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 735, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
στη σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 1500, τόµ. ΣΤ΄, σελ. 2616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 1 της Σύµβασης για την απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης ορισµένων συµβατικών όπλων που µπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
1410.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί
την εν λόγω Σύµβαση».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σελ. 2986, 2988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2686, τόµ. Ζ΄, σ. 2986, 2988, 3017.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και ωφέλειας από κεφά-
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λαια». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3258, τόµ. Η΄, σ.
3679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, για την ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ του όπλου του µηχανικού του στρατού των
δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ.
3849, τόµ. ΙΑ΄, σ. 6037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σ. 4309, τόµ. Ι΄, σ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σ. 4687, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7610.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής συνδιάσκεψης
σχετικά µε το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Διεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε την συνεργασία
για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄, σ.
5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης». (Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142, τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για τη σύσταση Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιµετώπισης καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και περιουσίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8328,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για την αστική ευθύνη για ζηµία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8328, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστηµα ελέγχου της Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8826, 8827.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων».
(Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9059.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς» (αναθεωρηµένη).(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9129,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστηµάτων
υφαλοχρωµατισµού των πλοίων 2001». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908, τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την προσχώρηση της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
στη
Διεθνή
Σύµβαση
EUROCONTROL τη σχετική µε τη Συνεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ΄ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 και της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης αυτού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 260, τόµ. ΙΗ΄, σελ.
1732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants POPs)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για
την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (Ο.Α.Χ.Ο.) για τα
προνόµια και τις ασυλίες του Ο.Α.Χ.Ο.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας της Ελλάδας
και του Εθνικού Ιδρύµατος Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δηµοκρατίας της Αργεντινής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Πράξης Ανα-
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θεώρησης της Σύµβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού
Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεµβρίου 1991) της 29ης Νοεµβρίου 2000». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1020, 1372.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις θέσεις της Κυβέρνησης για το θέµα των συµβασιούχων
και την εφαρµογή ή όχι στην Ελλάδα της κοινοτικής οδηγίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήξη των συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). τόµ. Α΄, σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις περιοριστικές ηµεροµηνίες που τίθενται στο Προεδρικό
Διάταγµα για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων. τόµ. Α΄,
σ. 585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1691.
1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το εύρος κάλυψης των συµβασιούχων σύµφωνα µε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις απολύσεις συµβασιούχων από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 1106.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 45 Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2502.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στον ευρύτερο δηµόσια τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Αλαβάνος, Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Φ. Κουβέλης). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των απασχολουµένων στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ. 2917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου-OIC. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5946.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις κρίσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. τόµ. Η΄, σ.
3604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις κρίσεις προϊσταµένων Διευθύνσεων
στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3833.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις αλλαγές που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια Διοίκηση
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9934.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Δηµοκρατίας του Λιβάνου αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής
Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας, σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ΄ενός και της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Αλγερίας αφ΄ετέρου µετά της Τελικής Πράξης αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
494, 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Τεχνικής
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
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Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση διαδικασιών κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωσης Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 805, 806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επέκταση της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών λιµανιών
από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας σχετικά µε την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος, για τη µεταφορά και την προµήθεια φυσικού αερίου από τη Δηµοκρατία της Τουρκίας
προς την Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 954, 1081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1201, τόµ. Γ΄, σ. 20, 21.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 42, 279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Γ΄, σ. 173.
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-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 384, τόµ. Ε΄, σ. 1817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δηµοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄,
σ. 735, 957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας, όπως συµπληρώθηκε µε τις ανταλλαγείσες
διακοινώσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 877.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας στον τοµέα οδικών µεταφορών προσώπων και εµπορευµάτων και διαµετακόµισης». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 735, 927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ουκρανίας για
δικαστική συνδροµή σε αστικές υποθέσεις». (Κατάθεση-

Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, τόµ. Ε΄, σ. 1839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης
και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735,
1109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφενός και
αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση-Ψηφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 1134.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη διατήρηση
αποθεµάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου
που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 735, 890.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Παραγουάης για Εκπαιδευτική, Επιστηµονική και Πολιτιστική Συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1638, τόµ. Θ΄, σελ. 4575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέµατα Δικαιοσύνης µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας». (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της
στρατιωτικής ιατρικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ. ΣΤ΄, σ. 2604.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των
επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 1972, τόµ.
ΣΤ΄, σελ. 2587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµ-
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φωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για την απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για
το προνόµιο και τις ασυλίες του ΟΑΧΟ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2443, τόµ. ΙΑ΄, σ. 6145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος αναφορικά µε την
ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Διαστήµατος αναφορικά µε την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2443, τόµ. Θ΄, σελ. 4567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στη Σαουδική Αραβία αναφορικά µε τη χορήγηση κυπριακών θεωρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
2443, τόµ. ΙΑ΄, σελ. 5979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή ή όχι
συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου και της FYROM µε το
όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας». τόµ. Ζ΄, σ. 2920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας σε εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 3368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος των Κρατών τους µετά του συνηµµένου Πρωτοκόλλου εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
3400, τόµ. Ι΄, σ. 5539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3701, 3789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. Θ΄, σ. 4309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της τελικής πράξεως αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
4538, τόµ. Ι΄, σ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στον τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
4687, τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Λιβάνου επί των διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών και
εµπορευµάτων µετά των ανταλλαγεισών ρηµατικών διακοινώσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4742, τόµ. Ι΄,
σ. 5308.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001,
6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001, 6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την Πρωτοβουλία των
Ηνωµένων Πολιτειών για την ασφάλεια των Εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά, Ελλάδα, µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών. (Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυτού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου
Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 6660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του
Έβρου από την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου
για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7142.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Οµοσπονδίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ.
ΙΔ΄, σελ. 8819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
συνεργασία στον τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7558.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Γενικής
Συµφωνίας Ασφαλείας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας σχετικά µε την προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται
µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
8328, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9072.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονο-
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µικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη σχετικά µε το πώς χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και τους
Βουλευτές του ο Β. Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Α. Διαµαντοπούλου σχετικά µε τις καταγγελίες του Μ. Έβερτ σε
γραπτή δήλωσή του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα για
τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και
για την προσωρινή εφαρµογή τους». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Τούρκ και
Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του Μνηµονίου Συµφωνίας
που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών - µελών της αφενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφετέρου, καθώς και της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω Συµφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και του Πριγκιπάτου
της Ανδόρας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου
Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν αφετέρου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζη,
Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις και την προσωρινή εφαρµογή τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατά-

θεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609, 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Μονακό, η οποία προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανγκουίλα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφήν τόκων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα
ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και
του Μνηµονίου Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός
και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8962, τόµ. Ι΄, σ. 289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί
συνεργασίας στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος».
(Κατάθεση -Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
9004.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Συµφωνίας σχετικά µε τους στόχους και τη
διαχείριση της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκαιο». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 227, 519.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 801.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (ΚατάθεσηΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 801, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».(Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ΄, σ. 997.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µιας µόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του µεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας,
της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) αφ΄ ενός και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους,
αφ΄ ενός και του Τουρκµενιστάν, αφ΄ ετέρου». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1413.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ίδρυση και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ.
1414.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ΝΑΤΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να
ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στείλει
νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5262.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την εφαρµογή του
Κοινοτικού Δικαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων, ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1149.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΪΤΖ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εκπροσώπηση
της χώρας µας στη συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών για
το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8922.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εκπροσώπηση
της χώρας µας στη συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών για
το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8922.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Κήρυξη έναρξης της Βουλής από τον Προεδρεύοντα του
Σώµατος για την πρώτη συνεδρίαση της Α΄ Συνόδου της
ΙΑ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 1.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους
Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄,
σ. 1787.
Απονέµεται από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Δ. Ταµπάκο.
τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Σ. Μπεκατώρου και Αιµ. Τσουλφά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γεώργιο Παπανδρέου το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιονίκες Ν. Συρανίδη και Θ. Μπίµη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Αλεξάνδρα Παπαρήγα το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Τζουµελέκα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Νίκο Κωνσταντόπουλο το χρυσό µετάλλιο
στην Ολυµπιονίκη Φ.Χαλκιά. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από την αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού
Φάνη Πάλλη-Πετραλιά το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Η. Ηλιάδη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Υφυπουργό Πολιτισµού Γεώργιο
Ορφανό το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Κελεσίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Σ. Χατζηγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Δ. Ασιλιάν.
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τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γ.
Σούρλα το χρυσό µετάλλιο στις Ολυµπιονίκες Γ. Ελληνάκη
και Σ. Κοζοµπόλη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται απο τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Ι. Τραγάκη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Μωραΐτη.
τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Δ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλνικο το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Ε. Μωραϊτίδου. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Π. Κοσιώνη το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α. Καραπατάκη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Ν.Δ. Β. Πολύδωρα το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Α.
Μελιδώνη. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ Χ. Καστανίδη το χρυσό µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη
Π. Δήµα. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Ο. Κολοζώφ το χρυσό
µετάλλιο στον Ολυµπιονίκη Β. Πολύµερο. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
Απονέµεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Φ. Κουβέλη το χρυσό
µετάλλιο στην Ολυµπιονίκη Μ. Μανιάνι. τόµ. Ε΄, σ. 1792.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 6687, 6730, 7123.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 16.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 2919, 3254, 3323,
3430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα φαινόµενα αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931,
1086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
931, 1110.

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Συνθήκης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας για αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄, σ. 1697.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5642, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7338, 7374,
7413, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7477, 7547, 7712.
Πρόταση για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές στο ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος
της Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 7720.
Συζήτηση µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». Υποβάλλοντες την πρόταση: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παπαρήγα, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές των κοµµάτων τους καθώς και οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ. Α. Ανδριανόπουλος και Σ. Μάνος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8366, 8421.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 546.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης
των παραµεθόριων δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την Πρωτοβουλία των
Ηνωµένων Πολιτειών για την ασφάλεια των Εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά, Ελλάδα, µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών. (Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6494.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα». 2) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού). (Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6999, 7002.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αναστολή ι-
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σχύος του ν. 3310/2005 «Βασικός Μέτοχος». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9189.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2148,
2371.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5642, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7338, 7374,
7413, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7477, 7547, 7712.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του
Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 523.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δηµοσίου
και των άλλων αφαλιστικών φορέων». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 879, 1039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών
πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού που µονιµοποιήθηκαν
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στους δικαιούχους ανεξάρτητως ηλικίας δια βίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που
ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4329.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Τσούρας, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Στ. Τζουµάκας, Ι. Κουτσούκος, Α. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Μουσιώνης, Δ.
Κουσελάς, Χρ. Χάϊδος, Δ. Λιντζέρης, Λ. Γρηγοράκος). τόµ.
Ζ΄, σ. 2922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της αποζηµίωσης στις χήρες αποβιωσάντων αγροτών που είχαν ενταχθεί στα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ
λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6255.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους γενικούς διευθυντές που υπηρετούν στο δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1131.
ΣΥΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 42, 279.
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1763.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη δανειοδότηση της Εταιρείας
«Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ. Θ΄, σ.
4892.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καταλήψεις
σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄, σ.
4846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο
Θέρµης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των σχολικών φυλάκων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πολιτική
οργάνωση των σχολικών µονάδων σε περίπτωση πολέµου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6130.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη ίδρυση και
λειτουργία σχολείων µέσης εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της σχολικής στέγης για το ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93.
ΣΧΟΛΕΣ ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να καταθέσει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τις
εκκλησιαστικές σχολές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7541.
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδηµίας του Λιµενικού Σώµατος στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Δ΄, σ. 1350.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της
Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων Αναβύσσου. τόµ. Θ΄,
σ. 4853.
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής
κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10361.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8290.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 49, 98, 165.
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων
Διεθνικής Σωµατεµπορίας. τόµ. Η΄, σ. 3558.

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα Εξωτερικών
φρουρών». (Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 903.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το Ασφαλιστικό της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3204.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΤΕΟ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το µέλλον του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια
των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων. τόµ. Ι΄, σ. 5105.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης αιτήσεων δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 951.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εξόφληση χρεών και ελλειµµάτων από τα κεφάλαια του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. τόµ. Ι΄, σ. 5535.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7607.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των τελών
κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επέκταση της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών λιµανιών
από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938.
ΤΕΝΕΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1547.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων) λόγω περιορισµένου αριθµού επιτυχόντων. τόµ. Ε΄, σ. 1760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την οικονοµι-
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κή ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ελλιπή
χρηµατοδότηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα προβλήµατα λειτουργίας τους. τόµ. Ζ΄, σ. 3361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7213.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδωνΠαράρτηµα διπλώµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ.
167, 193, 224, 289.
ΤΖΑΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4812.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την εξαπάταση τηλεθεατών από τηλεοπτικά κουίζ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1243.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων στην Εθνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ). τόµ. Α΄, σ. 618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την ανοχή της κρατικής τηλεόρασης σε
υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την Κυβερνητική Πολιτική
στον τοµέα των επικοινωνιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: 12
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄, σ. 3644.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή της Νέας
Σµύρνης. τόµ. Β΄, σ. 1037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την προώθηση της φορητότητας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ζ΄, σ.
2914.
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα µέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 458.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα µέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 776.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αύξηση του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης
σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ.
τόµ. Ι΄, σ. 5467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη µείωση της τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων στην ακτοπλοΐα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6134.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την καταπολέµηση φαινοµένων
νοθείας και ακρίβειας στα καύσιµα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ακρίβεια και την
κερδοσκοπία στην αγορά. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισµού
στα Σούπερ Μάρκετ στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8293.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη διάθεση της
φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απελευθέρωση των τιµολογίων της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 3319.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µαταίωση µίσθωσης αξονικού τοµογράφου για το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6089.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού
Σχεδίου κατανοµής Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2081.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αλλαγή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά
στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ.
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7297.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 42, 279.
Σχέδιο νόµου Υπ.Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1153, 1179,
1223, 1263.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και Θερµαλισµού». (Προτείνοντες Βουλευτές: 75 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2534, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης
του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5726.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του εσωτερικού τουρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας,
Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9623.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες) των ξενοδοχείων.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Λιβάνου
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 461.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε την κατασκευή «Τσιµεντένιου νησιού» στη
Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1349.
Σχέδιο νόµου Υπ.Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 749, 1153, 1179,
1223, 1263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6458.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του εσωτερικού τουρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9002.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9242.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9620.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού
σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 31 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Β΄,
σ. 1000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού σχετικά µε τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης
του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5726.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες Βουλευτές: 34 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6458.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: 33 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9242.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες) των ξενοδοχείων.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας σχετικά µε την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος, για τη µεταφορά και την προµήθεια φυσικού αερίου από τη Δηµοκρατία της Τουρκίας
προς την Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 954, 1081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
της Τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7211.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για τη σύσταση Μεικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μο-
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νάδας αντιµετώπισης καταστροφών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7274, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7680.
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους,
αφ΄ενός και του Τουρκµενιστάν, αφ΄ετέρου». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 433.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το Ασφαλιστικό της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3204.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών από κάθε είδους δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 3259/2004 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην EUROBANK. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση της καθυστέρησης αποπληρωµής των καταναλωτικών δανείων κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10469.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων των καταναλωτών που συναλλάσσονται µε τις
τράπεζες. τόµ. Β΄, σ. 744.
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη βοήθεια που χορηγεί η χώρα µας προς
τρίτες χώρες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4368.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία καταδικάζει
τη βοµβιστική επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας στο σχέδιο νόµου των Υπουργείων Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών µε τίτλο:
«Κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπ. Εξωτερικών και ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. Β΄, σ. 751.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε «Κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών». τόµ. Β΄, σ. 1067.
Συζήτηση τροπολογίας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών
σχετικά µε την παράταση προθεσµίας για την έκδοση φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ.
Β΄, σ. 1068.
Συζήτηση τροπολογίας Υπ. Μεταφορών και Επικοινω-

νιών σχετικά µε την διαπίστευση των δηµοσίων ΚΤΕΟ στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Β΄, σ. 1069.
Συζήτηση τροπολογίας που αφορά τη µετάθεση της ηµεροµηνίας για την έναρξη ελέγχου των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5446.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων σχετικά µε θέµατα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Ι΄, σ. 5446.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναστολή του νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8255.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την
εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8256.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και η αποθήκευσή τους σε µαγνητικά
οπτικά µέσα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9180.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων που διακινούνται από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επανεκλογής του ιδίου προσώπου στο αξίωµα του νοµάρχη
για περισσότερες θητείες από µία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την παράταση
προθεσµίας έναρξης λειτουργίας των τριών υποδιευθύνσεων του περιφερειακού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αναστολή ισχύος του ν. 3310/2005 «Βασικός Μέτοχος». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9189.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας σχετικά
µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9965.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Πολιτισµού σχετικά µε τα
πολιτιστικά δρώµενα σε κινούµενα, πλωτά ή σταθεράς τροχιάς χερσαία µέσα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 985.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις προθέσεις της
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Κυβέρνησης να απαγορευθούν στη χώρα µας τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και µεταλλαγµένες καλλιέργειες. τόµ. Α΄, σ.
598.
ΤΥΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του πρωτοκόλλου διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 317, τόµ. Ε΄,
σ. 1688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τυνησίας στον τοµέα οδικών µεταφορών προσώπων και εµπορευµάτων και διαµετακόµισης». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 735, 927.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης για τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης
και την ελληνική φέτα στον εµπορικό πόλεµο Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. τόµ. Ζ΄, σ. 3318.
ΤΥΦΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια του «Φάρου Τυφλών»
και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια. τόµ. Ζ΄, σ. 2910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοµοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση της
γραφής «BRAILLE» ως επίσηµης γραφής των τυφλών στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5857.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάδειξη και προστασία
των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 35, 63, 160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2144, 2628, 2681, 2723,
τόµ. Ζ΄, σ. 2851.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 28
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Η΄, σ. 3608.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στο
τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 4687,
τόµ. Ι΄, σ. 5308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας κατά του καπνίσµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4808.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας από τους πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ.
Ι΄, σ. 5107.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: 29 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ι΄, σ. 5731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία από την
κατανάλωση των προϊόντων καπνού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6133.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και Συµπλήρωση του ν.
2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (Προτείνοντες Βουλευτές: 61
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
συνεργασία στον τοµέα της Υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7558, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 285.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ.
Β΄, σ. 779.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Αλαβάνος).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7303.
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών
Ασωπού στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων, των ποταµών
και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1254.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µιας µόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1020.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. (Επερωτώντες
Βουλευτές: 41 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7269.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων υδροδότησης του Δήµου
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 875.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6454.
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι) Μεγάρων από
την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων της Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 5504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ.
5670.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το θέµα
των συµβασιούχων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαδόπουλος, Κ. Ρόβλιας, Κ. Σκανδαλίδης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σαλαγιάννης, Σ. Κοσµίδης, Ι. Κουτσούκος, Α. Ακριβάκης, Χ.
Αράπογλου, Α. Γκερέκου). τόµ. Β΄, σ. 965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την καταβολή των
οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και την
καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1962.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) και
το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της
ΕΥΡΩΠΟΛ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της». (Κατάθεση). τόµ.

ΣΤ΄, σ. 2686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
την επελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήµατα κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5407.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ.
5446.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων που διακινούνται από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9181.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων των Υπαλλήλων
της Βουλής. τόµ. Θ΄, σ. 4829.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τους Ο.Τ.Α.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 4082, τόµ. Ι΄, σ. 5223, 5356, 5413,
5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους γενικούς διευθυντές που υπηρετούν στο Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις
στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επέκταση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προϋποθέσεις στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8967.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΡΤ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων στην Εθνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ). τόµ. Α΄, σ. 618.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων που στεγάζονται στα Τοπικά Ελεγκτικά
Κέντρα (ΤΕΚ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 746.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 931, 1081, 1135,
1171, 1273.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη µονιµοποίηση
των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού άλλων ειδικοτήτων. τόµ. Β΄, σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4734.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3838.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 605, τόµ.
Β΄, σελ. 838, 857, 864.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις των συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 230.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι) Μεγάρων από
την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε αναφορά υπαλλήλων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παραβιάσεις στις
πτήσεις του αεροσκάφους της Υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4366.
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εφαρµογή της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3256, τόµ.
Θ΄, σ. 4329, 4375, 4620.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές:

15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. Ε΄, σ. 1384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις κρίσεις προϊσταµένων Διευθύνσεων
στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3833.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού.
(Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΑ΄, σ.
6630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 10130.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
της Υπουργικής Απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα πανεπιστήµια του εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους Οδοντιατρικής
και Ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ. Α΄, σ.
617.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για κατάργηση της λίστας φαρµάκων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 570.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και των
λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 221.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων επίλυσης του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη χορήγηση βίζας για τους φοιτητές που
σπουδάζουν στη Βουλγαρία. τόµ. Η΄, σ. 3783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και ωφέλειας από κεφάλαια». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 3258, τόµ. Η΄, σελ.
3679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001,
6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001, 6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους του εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καύσιµα.
τόµ. Β΄, σ. 962.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 363, 567, 607, τόµ. Δ΄, σ. 652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας

στη σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ε, σ. 1500, τόµ. ΣΤ΄, σ.
2616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 2771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την ανατροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και ωφέλειας από κεφάλαια». (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, φορολογία τόκων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 4156 , τόµ. Ι΄, σ. 5183, 5347, 5348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».(Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και περιουσίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8328,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Τούρκ και
Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608, 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανγκουίλα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφήν τόκων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8661, 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούµπα
για την φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
και για την προσωρινή εφαρµογή τους». (Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9010.
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Σχέδο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ,
Μαν και Τζέρστυ για την φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και για την προσωρινή εφαρµογή τους».
(Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Νήσων Καϋµάν
για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις».
(Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». (Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου
Συµφωνίας που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν αφ΄ ετέρου». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφ΄ ετέρου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφήν τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του Μνηµονίου Συµφωνίας
που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών-µελών της αφ΄ενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ΄ ετέρου, καθώς και της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω Συµφωνίας». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα
ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και

του Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ετέρου»
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του
Δηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών φορέων». (Συζήτηση).
τόµ. Β΄, σ. 1039.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς
και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος: Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Ε. Παντελάκη, Ι. Πατσιλινάκος, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Γ΄,
σ. 375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001,
6319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001, 6319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους του εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 434.
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7545.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού
Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9159.
ΦΡΟΥΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών
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φρουρών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8741.
ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961.

µείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 606.
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SOFTEX (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής στην
Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αιγυπτιακές φυλακές.
τόµ. Α΄, σ. 524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά
που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Αµυγδαλέζας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6289.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας σχετικά µε την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος, για τη µεταφορά και την προµήθεια φυσικού αερίου από τη Δηµοκρατία της Τουρκίας
προς την Ελληνική Δηµοκρατία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 954, 1081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. ΙΖ΄, σ. 287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής
Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 606.
Χ
ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ακύρωση της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το έργο κατασκευής του αγωγού µέσης πίεσης φυσικού αερίου προς τη Χαλκίδα. τόµ. Ε΄, σ. 1812.
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ανάθεση σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκο-

Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού για
την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων (Ο.Α.Χ.Ο.) για τα
προνόµια και τις ασυλίες του Ο.Α.Χ.Ο.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 460.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων από τις
Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ. 5763.
ΧΡΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εξαίρεση από την
πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη όλων των περιπτώσεων αγροτών από το νόµο για τα πανωτόκια. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των αγροτικών χρεών στο Νοµό Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9238.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την καταβολή των οφειλών στο
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο από την εταιρεία HELLAS
FLYING DOLPHINS κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8762.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 363, 567, 607, τόµ. Δ΄, σ. 652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απαλλαγή από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη προς το
Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εξόφληση χρεών και ελλειµµάτων από τα κεφάλαια του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. τόµ. Ι΄, σ. 5535.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των πανωτοκίων από την Αγροτική Τράπεζα, τη µαταίωση των πλειστηριασµών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1200.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την
προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων
που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6330, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7708, 8229, 8260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10180, 10266, 10299, 10363, 10429.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1064, 1573, 1595.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν
παρανοµιών στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2076.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του ν. 732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου
πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο
Γουδί. τόµ. Β΄, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την ακύρωση χρηµατοδότησης της εταιρείας «Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας». τόµ. Β΄, σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επαρκή χρηµατοδότηση των δήµων για την οµαλή λειτουργία των παιδικών σταθµών τους. τόµ. Β΄, σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του
«Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ. Β΄, σ. 1218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάταστασης της χαράδρας «Κουρουπητού» στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ελλιπή
χρηµατοδότηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα προβλήµατα λειτουργίας τους. τόµ. Ζ΄, σ. 3361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την υποβάθµιση

του ρόλου του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ.
Η΄, σ. 3784.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα τη χρηµατοδότηση της
σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. (Επερωτώντες
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Σ. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Παντούλας, Α. Ράπτη, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Θ΄, σ.
4815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις περικοπές στις χρηµατοδοτήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισµού στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
5003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5668.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και
Κάµπου Αγ. Σύλλα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών
Θεσσαλονίκης η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πορεία ανέγερσης του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηµατοδότησης που είναι προσαρτηµένη στο Καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού καθώς και των συναφών
Χρηµατοδοτικών του Κανονισµών 4 (2) και 14 (3)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος
των Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου «Καστέλλι-Πλάτανος» Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). (Επερωτώντες Βουλευτές: 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 432.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 935, 957, 1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1055, 1085, 1113, 1153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την κρίση στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9617.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3565.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη συνέχιση
και αποπεράτωση των εργασιών των Ολυµπιακών Έργων
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Η΄, σ. 3677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για τη
χρηµατοδότηση έργων σχολικής στέγης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6129.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 3701, 3789.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του ν. 732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου
πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο
Γουδί. τόµ. Β΄, σ. 775.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδροµίου
στο Ελληνικό. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7575.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά

µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων
στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράιδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη συσσώρευση λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων
στην Ψυττάλεια, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων
στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα
Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3125.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Θ. Πάγκαλος, Ε. Όθωνας, Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Μ. Καρχιµάκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Ε. Σκουλάκης, Β. Κεγκέρογλου,
Σ. Ματζαπετάκης και Ε. Φραγκιαδουλάκης). τόµ. Ζ΄, σ.
3183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας
και τελικής διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ.
Ι΄, σ. 5047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την απόδοση στο κοινό του πάρκου αναψυχής της παλαιάς
χωµατερής Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το κλείσιµο της χωµατερής στα Άνω Λιόσια. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη µεταφορά της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια στο Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9283.
Ψ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΛΕΥΚΑ (βλ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (βλ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορίες και εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 194-195.
Ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 323.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

160
επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού:
«Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 256.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
«Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 258.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 484.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 536.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8, 9, 10 και
11 του σχεδίου νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων
και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 545.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
τροπολογίας προσθήκης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 691.
Ονοµαστικές ψηφοφορίες επί των δύο προτάσεων 116
Βουλευτών της Ν.Δ. και 71 του ΠΑ.ΣΟ.Κ αντίστοιχα, για
σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών. τόµ. Ε΄, σ. 1672-1678.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 174 και ειδικό 30 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1879.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 174 και ειδικό 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε΄, σ. 1893.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 168 και ειδικό 24 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1916.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 169 και ειδικό 25 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1925.
Ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ.
Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ. Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2160.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005».
τόµ. Η΄, σ. 4194.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της

Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄, σ. 5292.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄, σ. 5385.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7252.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 302 και ειδικό 75 και µε γενικό αριθµό 307 και ειδικό 80 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7335.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7712.
Ονοµαστική ψηφοφορία σχετικά µε την πρόταση για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8454.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8905.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας
ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9073.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9601.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Θαλασσινού,
Π. Μαντούβαλου, Γ. Ντόλιου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694, 9698.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί των άρθρων 57-69, 72 και 74 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10419.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 57-69, 72 και
74 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10420, 10424.
Ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και
της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ.
346.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και
της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ.
379.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο άρθρο 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 379.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις
για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 597.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νό-
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µου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 609.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 634.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ψ.Κ.Β.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3565.
Ω
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη διακοπή της επιστηµονικής σχέσης του καθηγητή Δηµητρίου Κρεµαστινού
από το «Ωνάσειο». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1522.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
την επελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήµατα κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων
στην παράκτια ζώνη του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5855.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Α΄, σ. 568.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας σχετικά
µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9965.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών. (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 281.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 314317.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Τουρισµού, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1166, 1168, 1169, 1172, 1173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3941-3944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5446.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 247 και ειδικό 28 του σχεδίου νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης:
«Ρυθµίσεις για τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5446.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 64636467, 6473, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6481, 6482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9248-9251, 9252, 9259, 9260.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικών θεµάτων. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9249, 9250, 9251, 9252, 9259.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9480.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς. (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσε-

ων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 615, τόµ. Δ΄, σελ. 703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4146.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9501, 9502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας «ΕΦ.Υ.ΕΣ» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1202-1204, 1258, 1283, 1311, 1317, 1321.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1317.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
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του, ως Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική
χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1033, 1034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1060, 1061, 1067, 1068.
Οµιλία του στη τροπολογία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών. τόµ. Β΄, σ. 1068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών
Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2803, 2804,
2805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2942, 2943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3348, 3349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3768, 3769.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3870, 3871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση
του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών
στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5051, 5052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6255,
6256.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8517, 8518, 8519, 8525, 8526,
8527, 8528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10295, 10296, 10402, 10403, 10406,
10411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 626, 627.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 39.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 577, 625, τόµ. Δ΄, σελ. 685, 696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1509, 1510.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2404,
2405, 2406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3519, 3520, 3521.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την ίση
µεταχείριση οµιλίας των Βουλευτών στο Κοινοβούλιο. τόµ.
Ζ΄, σ. 3521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3917, 3920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4924,
4925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5422, 5451.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7708, 8229, 8230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9100.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9504, 9505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10182-10184, 10299, 10363, 10364, 10365,
10409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 33.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού» τόµ. ΙΖ΄, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και
των λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή. τόµ. ΙΖ΄, σ. 221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 509, 629, 630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1045, 1136.

ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3756, 3819.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3867, 3868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6556, 6557.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 53.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 754,
782, 820, 826, 827, 829, 830, 831, 833, 834, 840, 846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3497, 3498, τόµ. Η΄, σ. 3587.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4412, 4421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους σπουδών κ.λπ.
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τόµ. Ι΄, σ. 5265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6632, 6642.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7048, 7059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8613, 8614.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8971,
8982, 8983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 872, 909, 929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1140.
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 7.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1620, 1621, 1627, 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3515.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5674, 5690.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5915, 5916, 5924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7722, 7723, 7724, 8258, 8259.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8297, 8298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8859,
8860, 8894, 8895.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9463, 9464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµι-

κή αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1331.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥΝ). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 235.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης για το θέµα των συµβασιούχων και την εφαρµογή ή όχι στην Ελλάδα της κοινοτικής οδηγίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκτιση
του υπολοίπου της ποινής στην Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αγροτικές φυλακές. τόµ. Α΄, σ. 525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχοµένου σε επίπεδο Αρχηγών
Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 «περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». τόµ. Α΄, σ. 527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων και για τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιοριστικές ηµεροµηνίες που τίθενται στο Προεδρικό Διάταγµα
για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων. τόµ. Α΄, σ. 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συστάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων στην εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ).
τόµ. Α΄, σ. 618.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
ατυχήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις, τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση τεχνικής Σύµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για ρύθµιση
διαδικασιών κατασκευής-εξοπλισµού και στελέχωση Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυρόκαστρου». τόµ. Β΄, σ. 805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών
λιµανιών από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 977.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή
της Νέας Σµύρνης. τόµ. Β΄, σ. 1037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1215.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1222, 1232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συµβασιούχων από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 1107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταδίκη
εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης, για τη µη συµµετοχή του
σε αποστολή στον Περσικό κόλπο. τόµ. Δ΄, σ. 1221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1352.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1354, 1364, 1365.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αρµενίας, που
αφορά τη συµµετοχή µιας διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο Ελληνικό Τάγµα στο Κόσοβο στο πλαίσο των επιχειρήσεων
της KFOR». τόµ. Ε΄, σ. 1442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικίνδυνη ρύπανση τουριστικης ακτής του Δήµου Κατερίνης από τη
ρίψη ανεπεξέργαστων λυµάτων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1607.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
µαθήτριας του τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
Φιλαδέλφειας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1808.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε΄, σ. 1811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1897, 1902, 1911, 1914.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον
χρόνο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
1968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1976,
1994, 1995, 2029, 2030, 2031.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν ο ειδικός

αγορητής επιτρέπεται να είναι και εκπρόσωπος του κόµµατός του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075, τόµ. Ζ΄, σ. 2958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
στη Γερµανία του κουρδικής καταγωγής Σινάν Μποζκούρ
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2780.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 10247, 10258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά που εκτίει ποινή ισόβιας
κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκλογή
Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, τη λειτουργία του
Πρυτανικού Συµβουλίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3370.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 5138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4165-4168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 5264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. τόµ. Ι΄,
σ. 5466.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 56965699, 5709, 5710.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6423-6426, 6436, 6437.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7000, 7001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του Έβρου από
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την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το κλείσιµο της χωµατερής στα Άνω Λιόσια. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7550.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8440, 8441.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8480-8483, 8490, 8491.
Οµιλία του επί της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη λήξη του
Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8546.
Οµιλία του στην απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφάνεια
και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9160.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9398-9400,τόµ. ΙΕ΄, 9594,
9595.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της
απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10040-10043,
10049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 498.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1015, 1017, 1019, 1020, 1035, 1036, 1047,
1049, 1053, 1055, 1061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1197.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του συστήµατος των δηµοσίων συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2078.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2083-2085, 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 2005». τόµ. Η΄, σ. 4150, 4151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων των οµοσπονδιών στην
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5644, 5649, 5651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8664, 8665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7514.
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 55.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 55.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κεφαλληνίας (Ν.Δ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη διεξαγωγή των εκλογών.
τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
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σ. 3460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7446, 7447.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1225, 1226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1439.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 250.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 397-399,
410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχοµένου σε επίπεδα Αρχηγών
Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 «περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». τόµ. Α΄, σ. 528.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της
Κυβέρνησης για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». τόµ. Β΄,
σ. 725-727, 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».

τόµ. Γ΄, σ. 576, 582-585, 586, 596, 598, τόµ. Δ΄, σ. 652,
653, 659, 663, 665, 675, 679, 681, 682, 683, 690, 700,
702, 703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία, την αντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1552-1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1731, 1732, 1745, 1747, 1749, 1777, 1867.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 10194, 10198, 10199, 10200, 10204, 10208,
10210, 10212, 10213, 10214, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10279,
10365, 10375, 10376, 10377, 10385, 10386, 10418,
10419, 10429.
Οµιλία του στην κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ.
Ζ΄, σ. 2912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3033, 3051-3053, 3054, 3056, 3134, 3139,
3141, 3143, 3144, 3145, 3146.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν.
Χριστοδουλάκη περί δικαιώµατος του λόγου. τόµ. Ζ΄, σ.
3143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης,
τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179, 3180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό της Εµπορικής τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3204, 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3448-3451, 3458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3719, 3720, 3722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3892, 3941,
3983, 3988, 3995, 3997, 4181-4185, 4186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7128, 7142, 7143, 7144,
7145, 7146, 7149, 7181, 7182, 7230, 7233, 7235, 7237,
7238, 7240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-
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ρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7711, 8237, 8239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237, 9238.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9476, 9477, 9576, 9577,
9578, 9579, 9581, 9583.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της
απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10049.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10180.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού Α.
Διαµαντοπούλου σχετικά µε τις καταγγελίες του Μ. Έβερτ
σε γραπτή δήλωσή του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1014, 1023, 1024, 1029, 1030, 1039,1064,
1065, 1066, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1077, 1129,
1130, 1131.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εύρος κάλυψης των συµβασιούχων σύµφωνα µε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 358, 359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 469, 470, 516, 517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συµβασιούχων από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών. τόµ. Δ΄, σ. 1106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1806, 1807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του 1998. τόµ. Ε΄, σ. 2047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσλη-

ψη των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Φεβρουαρίου
1998 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2718, 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. τόµ. Η΄, σ. 3605, 3606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5386, 5387, 5417, 5419, 5420, 5430.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Ι΄, σ.
5467, 5468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των δηµοσίων
σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους επιτυχόντες στο Διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1998. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6083,
6084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6085, 6086.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083, 7084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους γενικούς
διευθυντές που υπηρετούν στο δηµόσιο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7459, 7460.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8312, 8313, 8314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8967, 8968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9081, 9170, 9175, 9180, 9181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αλλαγές
που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια διοίκηση κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9934, 9935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του Δήµου Αθη-
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ναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 385, 386.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ανεξάρτητος).
τόµ. Α΄, σ. 121. επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής ότι θα είναι Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
φορολογίας στα καύσιµα. τόµ. Β΄, σ. 963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 578, 579, τόµ. Δ΄, σ. 656, 661, 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1741, 1742, 1780, 1782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2001,
2002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν παρανοµιών στο χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3263, 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
3838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά. τόµ. Θ΄, σ. 4407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφά-

λιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τελευταίες
αποκαλύψεις στο χώρο της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6946, 6947, 6951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πόρισµα
των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην Οµοσπονδία του Βόλεϊ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7046.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τιµή του πετρελαίου και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7394, 7395, 7399.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη συνέντευξη του Υπουργού Π. Παυλόπουλου στην εφηµερίδα
«Αυγή». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7545, 7546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7725, 7726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα στη Σρεµπρένιτσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 28.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους µισθούς
των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ.
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ΙΖ΄, σ. 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 329, 330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 488, 489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 488.

κού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1581, 1582.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9454, 9455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10363, 10399.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 49.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 106-108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
εκπόνησης του εθνικού Σχεδίου Κατανοµής Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6253.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8432, 8433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη κκαι κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότησεις, χρήσεις, λειτουργίας-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας
Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµια-

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 84.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 604, 605, τόµ. Δ΄, σ. 667, 678, 688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1293, 1294, 1295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2684, 2685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3645,
3656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αθρόες
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και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν
µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του Νοσοκοµείου Κρεστένων σε Κέντρο Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5734, 5747, 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6328,
6330, 6372, 6373, 6399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6542, 6543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6702, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων
του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7213.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7271, 7272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7384, 7385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10084.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 45.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.

Α΄, σ. 124.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 320, 331, 336, 346.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3745, 3767, 3800,
3815, 3816.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5275, 5276,
5285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7508.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8513, 8524.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10085 10086, 10087.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών και
Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σελ. 10333, 10334.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 369, 370.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 275.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1246, 1256, 1257.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 138, 139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τελών κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1922.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3206, 3218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3965.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
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Θ΄, σ. 4857, 4873, 4874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης από πλοία. τόµ. Ι΄, σ. 5046.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5071,
5072.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5682.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 434, 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 559.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3571.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3915-3917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4655.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9197.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9554, 9555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας «ΕΦ.Υ.ΕΣ» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµισεις θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1503.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σελ. 1644.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10266, 10267, 10393, 10394.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 99.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 474.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 612, τόµ. Δ΄, σ. 686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2013,
2014.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2437.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση
του Φορέα διαχείρησης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης. τόµ. Ζ΄, σ. 2656.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3543.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων
στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4351.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4656.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5097,
5098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5877, 5880.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6459,
6460, 6475, 6476.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τους πρώην συµβασιούχους εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θεσσαλονίκης (Κ.Π.Ν.Θ.). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7119.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των χρηστών ναρκωτικών στην πόλη της Θεσσαλονί-
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κης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 918.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 68.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Γεωργίας
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 323, 324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα µεσογειακά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 442.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1076, 1088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1510, 1511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος της δωρεάν διανοµής ρυζιού κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστησαν από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄,
σ. 1775, 1776.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2121, 2129, 2130, 2131.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2806-2808, 2825, 2833,
2834.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2833, 2834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4156.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 50958,
5073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5819.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6111, 6112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7548.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9288, 9289, 9290, 9294, 9295, 9301,
9302, 9305, 9306.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1219, 1220, 1245, 1246, 1247, 1291, 1300, 1301, 1302,
1310, 1311, 1316, 1318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατανοµή
των δικαιωµάτων πριµοδότησης της νέας Κ.Α.Π. για τους
κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1265.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 24.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1467.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 46.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2705.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6378.
ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εξωτερικών, στην Κυβέρνηση του
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Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών
που ταξιδεύουν αεροπορικώς στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκτιση
του υπολοίπου της ποινής στην Ελλάδα, Έλληνα κρατουµένου στις αιγυπτιακές φυλακές. τόµ. Α΄, σ. 525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 546, 547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βοήθεια
που χορηγεί η χώρα µας προς τρίτες χώρες κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 4368, 4369, 4370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να στείλει νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο
Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5262, 5263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
αντιπροσωπείας αµερικανικών εταιρειών στην κατεχόµενη
Κύπρο µέσα από το παράνοµο αεροδρόµιο της Τύµπου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5859.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 29.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ζακύνθου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4384.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6382,
6383.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1099, 1100.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 26.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµων του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1163, 1232.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3500, 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4155-4157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6588, 6859, 6590.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6590, 6588, 6589, 6590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6953, 6954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8557.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστα-
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σίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9986, 10020, τόµ. ΙΖ΄, σ. 20, 39, 40, 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1642.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 86.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5637, 5638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6187, 6229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6956, 6957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8239.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9095.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10273, 10274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1456.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 673, 697.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 24592461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5390.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6983, 6984, 7021, 7022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7188.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8427, 8428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9101, 9102.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9511.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 514.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 138, 139.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Πολιτισµού
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 341-342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχοµένου σε επίπεδα Αρχηγών
Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 «περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». τόµ. Α΄, σ. 527, 528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1142, 1143, 1144,
Οµιλία του επί του Κανονισµού περί συνταγµατικότητας
της διάταξης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ. 1142, 1143.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου το Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α.
και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» σύµφωνα µε
το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
1144, 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1288, 1296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 458, 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 963, 1011, 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1160, 1187, 1201, 1230, 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1279, 1332.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1389,
1392, 1398, 1399, 1400.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1572, 1573.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1648, 1649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1981,
1982.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4003-4005,
4087, 4089.
Οµιλία του σε συζήτηση µε θέµα παράβαση του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4087, 4089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4640, 4641, 4741, 4743, 4745, 4746, 4749, 4785,
4786, 4787.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διάταξη του άρθρου 68 που αναφέρεται στον τρόπο και χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ΄, σ. 4749.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5379, 5380.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το
προσωπικο του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Ι΄, σ.
5380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5599, 5600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5636, 5647, 5649, 5650,
5653.
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Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι΄, σ.
5649, 5650, 5652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5650,
5651, 5653.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5903, 5905, 5913, 5914, 5924, 5925.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την µοµφή που του απηύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5913.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του Κανονισµού
της Βουλής σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού στη
συζήτηση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6004, 6059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6947, 6949, 6950.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6950.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6951.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6998, 7002, 7005, 7015, 7016.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης
των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα,
στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ. ΙΒ΄, σ. 6999, 7002,
7003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7386-7388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8243, 8244.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8429, 8430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατεί-

ας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8662, 8663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9114, 9122, 9171, 9181, 9184,
9187, 9188, 9201, 9202.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9171.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9517, 9518, 9519, 9520.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε όσα ανέφερε ο Β. Πολύδωρας στην οµιλία του για το θεσµικό ρόλο
της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9519, 9520, 9524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10071, 10072, 10073, 10075, 10105, 10107, 10108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10075.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και Βουλευτές στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10181, 10182, 10199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10199, 10275, 10276, 10376, 10391,
10393, 10400, 10402,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 475, 476, 489, 490, 499,
500, 501, 502, 503, 572, 573, 596, 597, 624, 625, 626,
630, 633.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 489, 490, 501, 502, 503.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων και των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1179, 1180,
1401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1512.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 37.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λευκάδας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 111, 112, 180, 181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1511, 1512, 1582, 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2010,
2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2734, 2735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3495, 3496, τόµ. Η΄, σ. 3577, 3586.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4760, 4761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5427, 5428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση

και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7189, 7190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7494, 7495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7733.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9359.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10318, 10319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή
και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1046, 1122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1232-1235.

180
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 81.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 752, 756.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 895, 917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1007, 1008, 1010, 1011.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Δ΄, σ.
1010, 1011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1228, 1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1497, 1498, 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1744, 1875, 1876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2005,
2006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2119, 2127, 2128.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3436, 3437, 3510, 3513, 3515, τόµ. Η΄, σ. 3569, 3584,
3588.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ.

Ζ΄, σ. 3513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4001.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύνθεση και στελέχωση των Διοικήσεων όλων των επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο. τόµ. Θ΄, σ. 4557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4949.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5017, τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6538, 6587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6737, 6738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8236, 8237.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση έργων µε
το «ΣΥΣΤΗΜΑ της ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8364.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8564.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8731, 8743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8931, 8942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10267, 10388, 10427.
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
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Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 973.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 26.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2150,
2370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4691.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7014, 7015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9103, 9104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 652, 653, 654, 707, 708, 710,
732, 733, 751.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 229.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 696, 701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4761, 4762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5805,
5806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10318, 10319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1250, 1251.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 260.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 333-336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
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από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» της φύλαξης των συρµών σε ιδιωτική εταιρεία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 795, 796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 844, 847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2953, 2954.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9585-9587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 807, 822, 823, 826, τόµ. ΙΗ΄, σ. 836,
839, 847, 848, 853, 854.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 56.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. Ε΄,
σ. 1432, 1532, 1559, 1560, 1590, 1592.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7237.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7444, 7445.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξα-

γωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1062, 1063.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1183, 1184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1455, 1456.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 90.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο).
(ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 393, 394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 999, 1000, 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1189.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
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Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2410,
2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2742, 2743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5185,
5194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού
στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ. 5407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην εγκατάσταση 2.300 οικογενειών στο Ολυµπιακό
Χωριό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6621.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε την
προστασία και την ανάδειξη του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος» στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση
του κτήµατος Τατοΐου και την προστασία των αρχαιοτήτων
της Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7087, 7088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7092, 7102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
µουχλιασµένων γιαουρτιών στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7493.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια στο Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9283.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρό-

νο οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 402.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 432, 433, 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 576.
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης
των πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1035.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 838, 848, 857, 858,
861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 697, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5449, 5450, 5451.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5449.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9210.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 107.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 670, 671, τόµ. Β΄, σ.
692, 754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 843, 861, 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1147, 1149, 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.
2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1300, 1329, 1330, 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 973, 1041, 1042, 1043, 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1162, 1203, 1204, 1229, 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1292, 1293, 1314,

1328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1471, 1472, 1569, 1570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1740, 1871, 1897, 1905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1978.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2411,
2412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2636, 2637, 2746, 2747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3050, 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3490, 3537, 3538, τόµ. Η΄, σ. 3573.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ.
Ζ΄, σ. 3513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4080, 4081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4338, 4339, 4380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
για την ενίσχυση της αντισεισµικής προστασίας της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4781, 4782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συ-
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ναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4929,
4971, 4978, 4979, τόµ. Ι΄, σ. 5137, 5154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5190,
5193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5368, 5369.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5735, 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5786,
5789, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5826.
Οµιλία του επί διαδικαστικού σχετικά µε την αλλαγή της
αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6188, 6235, 6266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6336,
6390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7141, 7142, 7243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7504, 7505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7730, 8248, 8249.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε9 στις εφορίες

για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8558, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8642, 8653, 8654.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµέτωση των προβληµάτων στον τοµέα των κατασκευών. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8816, 8817.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8816, 8817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9086, 9171, 9204.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9487, 9488, 9489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας «ΕΦ.Υ.ΕΣ» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9955, 9956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10069, 10113, 10138, 10143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10192, 10193, 10384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 311, 312, 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 485, 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 945,
946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1172, 1173,
1175, 1400, 1407, 1408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1305, 1306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµια-
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κού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1498, 1499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1579, 1580, 1601, 1602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1645.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 88.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6139, 6140, 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1252, 1253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1402.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 66.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ.
192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαπάτηση τηλεθεατών από τηλεοπτικά κουίζ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 49, 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1164, 1165, 1166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1903, 1914, 1921.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της

Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3095, 3096, 3146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3447, 3540, τόµ. Η΄, σ. 3575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3722, 3723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄,
σ. 5727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5870, 5871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για νέα µετοχοποίηση του ΟΠΑΠ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6699, 6700.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8654, 8655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9245, 9257.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της επιστηµονικής σχέσης του καθηγητή κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού από «Ωνάσειο». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1522, 1523.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1529, 1541.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1153, 1179, 1180, 1205, 1206,
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1223-1225, 1238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3042, 3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3461, 3518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5641.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7379.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επι-

τάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9164, 9165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9350.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9410, 9413.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε Ειδική Ηµερήσια
Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµποστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9412,
9413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 689, 713, 736, 738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1043, 1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1210, 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1427.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή βοηθήµατος στους εργαζοµένους στις Βιοµηχανίες Κονσερβοποιΐας του Νοµού Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
446, 447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση διορισµού διοικήσεων στους Εποπτευόµενους Οργανισµούς του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την εφαρµογή του
Κοινοτικού Δικαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569, 570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συστάσεις
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της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την καταπολέµηση της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 599, 600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση καταβολής των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους της απαλλοτριωθείσης έκτασης, όπου κατασκευάστηκε το Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. Β΄, σ. 953, 954.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 996, 997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβολή
κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού». τόµ.
Β΄, σ. 1345, 1346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 356, 357, 358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού» κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 873, 874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου ΦΑΝΚΟ Α.Ε., τις απολύσεις εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1105, 1106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργαστασίου «ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ», τα προβλήµατα των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους της τεχνικής εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1548, 1549, 1550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1763, 1764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765, 1766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1766, 1767.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε΄, σ. 1811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας
στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961, 1962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία «ΒΑΛΚΑΝ
EXPORT», την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την
καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1964,
1965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483, 2484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2916.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317, 3318.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3371, 3376, 3379, 3380.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3402, 3405,
3411, 3412, 3413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις
επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3638, 3639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας, του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας, στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3787, 3788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
«ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402, 4403.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: «Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες». τόµ. Θ΄, σ. 4538, 4539, 4546, 4547, 4548,
4549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της βιοµηχανίας
«ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4731, 4732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών σε ολυµπιακά κτήρια. τόµ. Θ΄,
σ. 4733, 4734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4734, 4735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5004, 5005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για
την προστασία των εργαζοµένων και τη συνέχιση της λειτουργίας της εργοστασιακής µονάδας Optical Media
Production. τόµ. Ι΄, σ. 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στη Λάρισα, την καταβολή
των οφειλοµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5215, 5216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη από τη Ξάνθη στα Σκόπια,
τις επιπτώσεις στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5217,
5219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
του 10% των εργατικών κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού
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στους δικαιούχους του Δήµου Αχαρνών. τόµ. Ι΄, σ. 5406,
5407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εγκύων γυναικών.
τόµ. Ι΄, σ. 5469, 5470.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5515-5518, 5523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από την επιχείρηση «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5724, 5725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6095, 6096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6286, 6287, 6288.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6295, 6299, 6305, 6306.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6306,
6307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην εγκατάσταση 2.300 οικογενειών στο Ολυµπιακό
Χωριό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6620, 6621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7307-7309, 7316, 7317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στην EUROBANK. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην κοινοπραξία
εταιριών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία του βιολογικού
καθαρισµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8414, 8415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8924, 8925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8964, 8965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154, 9155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (Θυγατρική
του Οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9155,
9156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360, 10361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική

συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄, σ. 14,
15.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 140,
141, 142, 143, 144, 151, 153, 154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος των
Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 160, 161.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και «FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ.
162, 164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 386, 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 552, 553, 586-588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ»
στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1266, 1267, 1268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»,
τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1367,
1368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κρίση της
Κλωστοϋφαντουργίας στον κλάδο της, τον κίνδυνο παύσης
λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1369, 1370, 1371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1482, 1484, 1485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1629,
1630.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 135.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1051.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
της, ως Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 271.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 309-312,
314.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αλλαγές
στο πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 99, 103, 106, 117, 118,
119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 463, 465, 542, 550, 551, 553.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1077-1080, 1083, 1084.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερήσιας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2528.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557, 3558.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3974, 3979.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. τόµ. Ι΄,
σ. 5466, 5467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5595, 5598.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της «ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά
κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6257, 6258.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοµοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση της
γραφής «BRAILLE» ως επίσηµης γραφής των τυφλών στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5857, 5858.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων κυκλωµάτων σε καίριους τοµείς, το
διαχειριστικό έλεγχο στις περιουσίες των µητροπόλεων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6285, 6286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7356, 7357, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7497, 7499.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 83338338, 8340, 8343.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8381-8383, 8384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9352, 9358, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9693, 9698.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9477-9479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 880, 881.
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 218.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 418.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των ακτοπλοϊκών δροµολογίων από την ηπειρωτική χώρα προς το
νησί του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Β΄, σ. 995, 996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5605, 5606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7413, 7414.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας («ΕΦ.Υ.ΕΣ») και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9909, 9910, 9953, 9954.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του ως Υπηρεσιακού υπουργού Εξωτερικών για τη διεξαγωγή των εκλογών. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Β΄, σ. 779, 780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 887, 888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη αντικαπνιστικών µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 888, 889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1244, 1245.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 155, 157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 160.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των απασχολούµενων στον Οργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ.
2917, 2918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου. τόµ. Ζ΄, σ. 3394, 3395.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4342, 4353, 4355, 4356,
4380, 4383, 4388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού
προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4807,
4808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας κατά του καπνίσµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4808,
4809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από πυρκαγιά η Θεραπευτική
Κοινότητα «Έξοδος» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4850,
4851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια
κτήρια κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5104, 5105.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5750, 5751.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του νοσοκοµείου
Βόλου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5948, 5949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
µίσθωσης αξονικών τοµογράφων για το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6090, 6091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία από
την κατανάλωση των προϊόντων καπνού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6133,
6134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6453, 6454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
πληρωµών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων
του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) σε ιδιωτική τράπεζα. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7212, 7213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7576, 7577.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ελλείψεις σε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην
Ικαρία. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8419, 8420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της κτηριακής υποδοµής του
καρδιοχειρουργικού κέντρου του Νοσοκοµείου Ηρακλείου.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8721, 8722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των χρηστών ναρκωτικών στην πόλη της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8760, 8761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας σε συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών, για το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8922, 8923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κακοτεχνίες στην κατασκευή του Αττικού Νοσοκοµείου, τη στελέχωσή του κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9234, 9235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9286, 9287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10067, 10092, 10093, 10110, 10111, 10112, 10116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόφαση του Σώµατος µέχρι ποιά άρθρα θα συζητηθούν.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους
ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 285, 286.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1178, 1408,
1409, 1411.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων
παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της επιστηµονικής σχέσης του καθηγητή κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού από «Ωνάσειο». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1522.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 113.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 201, 202,
219, 238, 239, 255, 260, 261, 262, 264, 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 964, 968, 969, 970, 985, 996, 1019, 1037,
1047, 1050, 1051, 1056, 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1273-1275, 1288,
1289, 1304, 1305, 1306, 1307, 1319, 1320, 1326, 1327,
1330, 1334, 1335, 1336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
και αποπεράτωση του περιφερειακού δρόµου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1759,
1760.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 23942396, 2452, 2457-2459.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2860, 2870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
από την πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του περιφερειακού δρόµου στο Βόλο, την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2916.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2934, 2935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στους δήµους παρακρατηθέντων πόρων, την αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
3561.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών των Ολυµπιακών Έργων στο Νοµό
Μαγνησίας. τόµ. Η΄, σ. 3677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3704, 3725, 3731, 3733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3906-3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4921,
4964, 4966, 4967, 4990, 4991, τόµ. Ι΄, σ. 5136, 5140,
5141, 5160, 5167, 5169, 5171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6150, 6151, 6152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µετά του Πρακτικού Διόρθωσης αυτού, στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών
του». τόµ. ΙΒ΄, σ. 6660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6692, 6693, 6694, 6713, 6730, 6733, 6734, 6959,
6960, 6962.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6959, 6960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7176, 7177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7485, 7486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8553-8555, τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8648, 8649, 8670, 8671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες ΕΒΙΕΣΚ (Θυγατρική
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του Οµίλου ΑΓΕΤ) και ΚΟΝΤΙ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10320, 10321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 59, 60, 61, 84, 105,
106, 120, 124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93, 94, 105, 106, 120,
124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 262, 274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 299-301, 320, 345,
371, 393, 394, 395, 413, 414, 422, 423, 426.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου ανάπτυξης του Υπ. Ανάπτυξης:
«Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 310.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1023, 1024, 1089-1091, 1115, 1116, 1117,
1138.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1113, 1117.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 63.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κερκύρας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 624, 625.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1002, 1013.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 510.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 798.
Οµιλία της σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια του
Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1386, 1394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατεί-

ας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8573, 8574.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπροσώπηση της χώρας µας σε συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών,
για το HIV/AIDS τον Ιούνιο του 2005. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8923.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10129.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10476, 10484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 676, 713, 714, 738.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 968,
969.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 83.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1135, 1159, 1171, 1186, 1189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 181, 182.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4687.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7409, 7410.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διε-
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ξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9097, 9209.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9522, 9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 807, 827, τόµ. ΙΗ΄, σ. 837, 838, 856.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (ΠΑΣΟΚ) τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 165.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 352, 353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
τόµ. Α΄, σ. 550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 47.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 133, 134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2700.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολης-Λεύκτρου-Σπάρτης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Ζ΄, σ. 2847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4340, 4380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-

βέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5733, 5746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
µίσθωσης αξονικών τοµογράφων για το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6335.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8514, 8516.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8732, 8733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για ενοικίαση κρεβατιών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1176, 1177,
1178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10061, 10062, 10092, 10093, 10095, 10096, 10135,
10136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόφαση του Σώµατος µέχρι ποια άρθρα θα συζητηθούν.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10092, 10093.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 210.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων, εκπόνησης µελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5161.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 204, 205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
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τόµ. Γ΄, σ. 620, 621, τόµ. Δ΄, σ. 673, 697, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 752,
753, 754, 781, 820, 826, 827, 831, 834, 839, 840, 846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3489, τόµ. Η΄, σ. 3579, 3580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4079, 4080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8567, 8568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10321, 10322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού» τόµ. ΙΖ΄, σ. 113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 415, 424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 592, 593.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 32, 79.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 401, 402.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 628, 629, 633.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση του Μεγάρου Ιόλα στην Αγία Παρασκευή κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 195, 213,
232, 259.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισµού κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 230.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου

του Υπ. Πολιτισµού:«Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 232.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 459, 460, 549, 550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 752,
775, 776, 777, 826.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να αφαιρέσει κείµενα µεγάλων διανοητών από τα σχολικά βιβλία και τις ενέργειες της Υπουργού για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. τόµ. Ε΄, σ. 1958.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2965, 2972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3976.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4417, 4518.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ΄, σ. 4417.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4821, 4822, 4830.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή χρηµάτων από το Υπουργείο στον κρατικό προϋπολογισµό λόγω µη διάθεσής τους το 2004 κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5597.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5958, 5964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6271.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να καταθέσει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τις
εκκλησιαστικές σχολές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7541.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9445.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
172, 186, 187, 210, 245-251.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 273, 274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
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απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 491, 492.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 259, 275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 550.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6700.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9366.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 36.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές

και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 484, 485.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 690, 742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1213, 1214.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 31.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 622.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3467, τόµ. Η΄, σ. 3578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.

197
Ι΄, σ. 5437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας («ΕΦ.Υ.ΕΣ») και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9948, 9949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1044.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 355.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 624, 632.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1385,
1394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της φορητότητας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
τόµ. Ζ΄, σ. 2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4089-4091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4409, 4410, 4420.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6633, 6643.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών Οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7051, 7062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
γιατρών γυναικολόγων στις κατασκηνώσεις του Δήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 576.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 125.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοπιστία των ελεγκτών αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 584.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1247, 1257.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3154.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3208, 3218, 3219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 4810.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4855, 4856, 4872, 4873.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6630, 6631, 6641.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1535-1537,
1549, 1551.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 96.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 349, 350.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, τη συµµετοχή της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΣ) των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 777, 778.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 598.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία από την πτώση του Σινούκ, τον
καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1032, 1033,
1034.
Οµιλία της στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
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προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1641.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3306.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3306.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων Διεθνικής Σωµατεµπορίας. τόµ.
Η΄, σ. 3559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3931, 3932.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4663.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 4805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7341.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8395.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9203, 9204.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10363, 10384, 10385, 10386, 10387.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τις καταγγελίες του Μ. Έβερτ σε γραπτή δήλωσή του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10385, 10386.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 304, 309, 310,
315, 316, 352, 364, 365, 371, 393, 412, 413, 415, 421.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την

ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράςΘέµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 309, 310.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 371.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 436, 449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 555, 562.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας
και των θέσεων εργασίας στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ.
Β΄, σ. 747, 748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για
παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου
σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 16.
Οµιλία του σε συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της λειτουργίας της επιχείρησης «ΦΑΝΚΟ» στη Νάουσα, τις
απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Αγροτικής τράπεζας για την τύχη της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1609, 1610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1874, 1876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των κατοίκων των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε΄, σ. 2075, 2076, τόµ. Ζ΄, σ.
2958, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1151, 1152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση τυχόν παρανοµιών στο χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2076, 2077.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2119, 2129.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2410,
2412, 2416, 2453-2455.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος στα σχέδια νόµων
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β)
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«Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2412.
Οµιλια του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της Αγροτικής Ασφαλιστικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2552,
2553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
από την πρόσφατη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων αγροτικών χρεών, αγροτών που είχαν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2905, 2906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3723, 3730, 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών, την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
3838, 3839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3934-3936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά. τόµ. Θ΄, σ. 4406, 4407.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση της εταιρίας «Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ.
Θ΄, σ. 4892.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5476, 5477,
5480, 5485, 5487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ. Ι΄, σ. 5502.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εξόφληση χρεών
και ελλειµµάτων από τα κεφάλαια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ι΄, σ. 5535, 5536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για νέα µετοχοποίηση του ΟΠΑΠ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6260.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7104-7106, 7107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7192-7194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7732, 8230, 8251, 8258, 8259, 8260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου για την ανάπτυξη
των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου
Αγρινίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των αγροτικών χρεών στο Νοµό Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9239.

Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9437, 9439, 9440, 9441,
9555.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την περικοπή του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 308,
309.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για
να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο 2601/98. τόµ. Β΄, σ.
952.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις
συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 318, 336, 343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εύρος κάλυψης των συµβασιούχων σύµφωνα µε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγµατος κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 359, 360.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του οξύτατου κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας
στη χώρα µας, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1961.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 23962398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία
στον τοµέα της στρατιωτικής ιατρικής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
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τόµ. Ζ΄, σ. 3040, 3138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3440, 3518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3706, 3707, 3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3897-3901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βοήθεια
που χορηγεί η χώρα µας προς τρίτες χώρες κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 4369, 4370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση των πληρωµάτων των ποντοπόρων
πλοίων. τόµ. Ι΄, σ. 5099.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον του Ταµείου
Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των
αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Ι΄, σ. 5106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5186,
5187, 5188, 5194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS LOGISTICS»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
οικονοµικών ελέγχων σε Μητροπόλεις. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6186, 6240, 6269, 6270, 6271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εισφοράς της εκκλησίας στον Προϋπολογισµό. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6628.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6640.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7100, 7101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7134, 7135, 7173, 7285,
7186, 7230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7216.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7717, 8233, 8253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων του ΟΤΕ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9237, 9238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του
Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ΄ ετέρου, καθώς και της
Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω
Συµφωνίας». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός
και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφ΄ετέρου». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς
και του Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της
αφ΄ενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφ΄ ετέρου».
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται
στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατώνµελών της αφ΄ενός και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ ετέρου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ανγκουίλα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη
µορφή τόκων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
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των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται
στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9406, 9407.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9634, 9635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10189-10191.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 149151.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και «FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ.
163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
175, 176, 200, 248, 252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 482, 483, 595, 614, 631.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 100.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 124.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1003, 1014.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 128, 129, 143, 144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2809, 2810.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5059,
5074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5863-5865, 5879, 5880, 5883,

5887, 5888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1204, 1205, 1258, 1259, 1284, 1285, 1286, 1312, 1316,
1317, 1319.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1285,
1286.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1313.
ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Γεωργίας
της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 189.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1666, 1672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10198, 10363, 10364, 10372.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 41.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 509, 510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3491.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5952, 5961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6207.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
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τόµ. ΙΓ΄, σ. 7582, 7589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8617.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8972,
8984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9341, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9685-9687.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9549, 9550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 897, 898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1041.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1080, 1082, 1084, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1970,
2017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4011, 4012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.

ΙΑ΄, σ. 6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7416.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8390, 8391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8656.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8931, 8943.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9242, 9243, 9249, 9251, 9252, 9256.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικών θεµάτων. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9249, 9251.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 485, 545, 546.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε την ονοµαστική αναφορά του Βουλευτή Ν. Δένδια. τόµ. ΙΖ΄, σ.
485.
Ζ
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 79.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1269, 1271, 1301,
1323.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Bουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1646.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέ-
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µατα εξοπλισµού των Ενόπλων δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5910, 5911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5998, 6052, 6066, 6069.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8368-8370.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 753.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 755, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 803.
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4765-4767.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 162.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής της από τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1872.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3978.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4950.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5282, 5283.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5474, 5484.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του νοσοκοµείου
Βόλου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5949.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6140, 6155.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7276, 7281.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
πόρων για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ
2004» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7293.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8451.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8738, 8740,
8745.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8769.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9252, 9261.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9294, 9295, 9298, 9299, 9300, 9310.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9428.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση της µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου
στη Νέα Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10016, τόµ. ΙΖ΄, σ. 20, 38, 42, 45.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ. ΙΖ΄, σ. 20.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 74.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 331, 333, 418.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 580, 581.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 641, τόµ. Β΄, σ. 683,
751, 752, 753, 758, 760, 761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 567, 607, 608, 626, 627, τόµ. Δ΄, σ. 654, 657,
662, 663, 665, 669, 671, 675, 692.
Οµιλία τoυ στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4630, 4698, 4736.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5901.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 551.
Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 76.

Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σάµου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 426, 427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 899, 900.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 44.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 96, 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσε-
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ων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 762,
799, 801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1980,
1981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2869, 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανοχή
της κρατικής τηλεόρασης σε υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων σε διαγωνισµό για
την προµήθεια λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ. 5212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.

ΙΑ΄, σ. 6199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8548, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8601, 8643, 8644, 8645, 8668, 8669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10293, 10294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1493, 1494.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1980,
1981.
Κ
ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 62.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1248, 1258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 66.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 249, 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίσθηκε βάσει του
άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την Ίδρυση
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύµβαση». τόµ. Ζ΄,
σ. 2986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3079.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
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µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3210, 3219, 3220.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4307.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: «Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες». τόµ. Θ΄, σ. 4536, 4546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4659.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4859, 4875, 4876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5244.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7177, 7178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών

θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9134, 9209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10322, 10396, 10428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 948,
949, 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1032.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος επί των προγραµµατικών δηλώσεων. τόµ. Α΄, σ. 198.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1050, 1051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1332, 1334.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1670, 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1915.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση
της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2156, 2157.
Οµιλία του για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2159.
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Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401,
2452.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2864, 2870, 2871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3274, 3275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3577, 3579, 3582.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3617, 3618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3708, 3789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3761, 3765.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3855, 3859.
Οµιλία του επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3936, 3937,
3938, 4179, 4180.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937-3938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4347.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4415.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε τη λέξη «διακυβέρνηση» και όχι «κυβέρνηση». τόµ. Θ΄, σ. 4416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4692-4694, 4695, 4746, 4747, 4748, 4756, 4757.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4827, 4828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4988,
4989, τόµ. Ι΄, σ. 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5146,
5147, 5148, 5149, 5150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5371, 5372, 5373, 5374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6062, 6064, 6071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6145, 6150, 6152.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το χρόνο που
παίρνουµε από τη δευτερολογία για την πρωτολογία. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6590.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Μεταφορών και επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6590.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7003, 7004, 7007, 7008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7054, 7058,
7059, 7065, 7066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7239, 7240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7549.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8306, 8307, 8308, 8309.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8350,
8351.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8484, 8492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατεί-
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ας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8673, 8674.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8707,
8708, 9178, 9184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8901,
8902, 8903.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8935, 8937, 8945, 8946.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά
θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοίκησεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9180, 9183, 9178, 9179, 9186,
9187, 9189, 9194, 9195, 9196, 9199, 9200.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9255, 9262.
Οµιλία του σε συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των Διεθνών Συµβάσεων µέχρι
την ψήφισή τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9335, 9336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, του
Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκης Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ΄ ετέρου, καθώς και της
Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε την ηµεροµηνία εφαρµογής της ως άνω
Συµφωνίας». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων απο αποταµιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφ΄ενός
και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφ΄ετέρου». τόµ. ΙΔ΄, σ.
9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, καθώς
και του Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της
αφ΄ενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφ΄ ετέρου».
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται
στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων απο αποταµιεύσεις, καθώς και του Μνηµονίου Συµφωνίας που τις συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατώνµελών της αφ΄ενός και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ΄ ετέρου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ανγκουίλα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη
µορφή τόκων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίζονται
στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9337.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9593, 9594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9917, 9918.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9999, 10000, 10001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10112, 10113, 10142, 10143, 10144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10414, 10416.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος έδωσε στην Κυβέρνηση µια γνώµη του Επιστηµονικού
Συµβουλίου της Βουλής όταν δεν την γνώριζαν οι Βουλευτές και τα κόµµατα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10416.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10491, 10492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 412, 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
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απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 627, 628, 629, 630, 633,
634.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για
την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1222, 1223, 1298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1348, 1356, 1357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1398, 1399,
1400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1463, 1464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1501-1503, 1505, 1507,
1508, 1510, 1511.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1509.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1545, 1546,
1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1626, 1627, 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1646.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 205.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 338-341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
τόµ. Α΄, σ. 550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για κατάργηση της λίστας φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 571, 572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατρο-

φαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 572, 573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαρκή
νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Α΄, σ.
574, 575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του θεσµού των «επικουρικών νοσηλευτών» για την
κάλυψη των επειγουσών αναγκών του υγειονοµικού µας
συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 603, 604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
των προγραµµάτων εφηµεριών στο νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάδειξη
και προστασία των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203, 1204.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 35-38,
50, 51, 52, 61, 65, 69, 70, 71, 76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2628, 2629, 2634, 2636, 2639,
2690-2693, 2723, 2730, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744,
2745, 2748.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2850.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3613, 3614,
3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623,
3624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3786, 3787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4045-4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4329, 4336, 4339, 4342,
4375, 4379, 4386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του Νοσοκοµείου Κρεστένων σε Κέντρο Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5221, 5222.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5736-5739, 5741,
5744, 5745, 5746, 5747, 5749, 5753, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6334,
6346, 6353-6356, 6371, 6400.
Οµιλία του στη συζήτηση Προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄,
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σ. 6426-6428.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9446-9449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10060, 10061, 10062, 10066, 10072, 10073, 10075,
10081, 10094, 10095, 10103, 10107, 10108, 10112,
10135, 10136, 10140, 10142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1164, 1170,
1173, 1174, 1179, 1180, 1391, 1393, 1394, 1399, 1400,
1402, 1403, 1404, 1407.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 228.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 321, 322.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης να προχωρήσει σε αυστηρότερες ρυθµίσεις νοµοθετικού πλαισίου για τη µη χρήση
παιδικών καθισµάτων στα αυτοκίνητα. τόµ. Β΄, σ. 950.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 209, 265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 438, 496, 497, 540, 541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 611, 612.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4304.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4341, 4342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δη-

µοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4945.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6005.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7365, 7366.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7734, 7735.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8566.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8858.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9349.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10283.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη
µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
202, 203.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 368.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 503.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην έκδοση αδειών E-pass και TEO-pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 605.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 841, 842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
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και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 884, 885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 979,
980.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 43.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1140.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ.
192.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3254-3256, 3323, 3341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει τα Ελληνικά Πετρέλαια για την
ασφάλιση των εγκαταστάσεών τους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5871, 5886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 324, 325.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 882.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.) τόµ. Α΄,
σ. 124.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 273.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 324, 325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1732-1734, 1746, 1748, 1777, 1780, 1868, 1871,
1874, 1878, 1896, 1900, 1910, 1920, 1925, 1937.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2407,
2408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3913-3915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
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δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9094, 9207.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10202, 10409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1578, 1579, 1600, 1601.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 75.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Λέσβου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1059.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 506, 507, 555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».

τόµ. Γ΄, σ. 599.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 764,
765, 842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1475.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3536, 3537.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3861.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5435, 5449.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6015.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6391.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6543, 6544.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7374.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8443.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµα-
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τείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8594.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9339, τόµ. ΙΕ΄, σελ.
9683-9685.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9452.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10276, 10406, 10407, 10406, 10407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 305, 417.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 501, 502, 620.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 179.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σελ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 551, 552.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 582, 583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 752, 757, 759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 877, 878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1226, 1227, 1233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό
Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242, 1243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατο-

δότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της χαράδρας «Κουρουπητού» στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85, 86.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων των ποταµών και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1254, 1255.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαχείρηση στερεών
αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 1408,
1409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια
και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1550, 1551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικίνδυνη ρύπανση τουριστικής ακτής του Δήµου Κατερίνης από τη
ρίψη ανεπεξέργαστων λυµάτων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1607,
1608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2437, 2438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2440.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
έργων της Εθνικής Οδού Νοµού Πέλλας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2550.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2551, 2552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2715, 2716.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών Ασωπού
στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845, 2846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο
του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903, 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που
µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά µήκος της
Λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2954, 2955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διατήρηση
του Φορέα διαχείρησης των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης. τόµ. Ζ΄, σ. 2955, 2956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3187,
3193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αφαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων από κτίρια της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 3202.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατάρτιση Εθνικού
Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών ρύπων. τόµ. Ζ΄, σ.
3232.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233, 3234.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις
µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα.
τόµ. Ζ΄, σ. 3392, 3393.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 3421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην
περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράϊδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637, 3638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν κτίρια-παγίδες στην Αθήνα για την
αποφυγή ατυχηµάτων. τόµ. Η΄, σ. 3641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
για την ενίσχυση της αντισεισµικής προστασίας της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4529.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και
Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας από τους πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ.
Ι΄, σ. 5107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιοτόπων της Αττικής. τόµ. Ι΄, σ.
5504, 5505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ. 5670,
5671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της παραγόµενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5860, 5861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των υδραυλικών και των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του Έβρου. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6091, 6092.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6177, 6178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο
Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452, 6453.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ρύπανσης στην περιοχή του Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7301, 7302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7461, 7462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδροµίου στο Ελληνι-

κό. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7575, 7576.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7607, 7608.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναστολή
του νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε9 στις εφορίες
για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8413, 8414.
Οµιλία σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση
αιτηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8540, 8541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση υγρών και αερίων καυσίµων στην προστατευόµενη
περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8640,
8641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
βιοµηχανικών ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8963, 8964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων αποπεράτωσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων στο
Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8969, 8970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10356, 10357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση απορριµµάτων στις άκρες των Εθνικών Οδών, τη λήψη µέτρων καθαρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 159, 160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία του Εθνικού
Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία,
Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 607, 608.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/70 για τη
µονιµοποίηση των συµβασιούχων και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Α΄, σ. 568, 569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποί-
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ηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879, 880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880, 884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 173, 188, 189, 192, 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 497.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1089, 1090, 1091, 1093, 1094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1772,
1773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να αφαιρέσει κείµενα µεγάλων διανοητών από τα σχολικά βιβλία και τις ενέργειες της Υπουργού για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. τόµ. Ε΄, σ. 1958, 1959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία σχολείων µέσης εκπαίδευσης για µαθητές µε
ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436, 2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Καλλιθέα, την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3131, 3132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα Δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321, 3322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4373, 4374.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4819, 4820, 4825-4827, 4829, 4830, 4831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄,
σ. 4846, 4850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή σχολικών µονάδων στην περιοχή Τρεις Βαγιές του
Δήµου Ηρακλείου. τόµ. Ι΄, σ. 5100, 5101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο
Θέρµης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5266, 5267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5446, 5447, 5448, 5449.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5446, 5448, 5449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τελευταίες
αποκαλύψεις στο χώρο της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6097, 6098, 6099.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
πιστώσεων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για
τη χρηµατοδότηση έργων σχολικής στέγης. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
οργάνωση των σχολικών µονάδων σε περίπτωση πολέµου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6130, 6131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισήγηση
του Υπουργείου για τη συγχώνευση σχολείων στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος
της διπλής βάρδιας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6258, 6259.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492, 6493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της σχολικής στέγης για το ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7088, 7089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7295, 7296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόµου για
τις εκκλησιαστικές σχολές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7541, 7542.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8345,
8346, 8348, 8349, 8351.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8975,
8976, 8980, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616, 9617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10353, 10354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 17, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 93, 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 255, 259, 271-273, 274, 276, 277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη διανοµή των σχολικών βιβλίων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1148, 1149.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1285, 1354.
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ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 111.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην περαιτέρω επέκταση της
βάσης της Σούδας. τόµ. Α΄, σ. 454.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της επίταξης εργασίας των ναυτεργατών του Υδρογραφικού-Ωκεανογραφικού πλοίου «Πυθέας» κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
507.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη για τους αθλητές, συνοδούς και θεατές των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 573.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» της φύλαξης των συρµών σε ιδιωτική εταιρεία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 795.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση καταβολής των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους της απαλλοτριωθείσης έκτασης, όπου κατασκευάστηκε το Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. Β΄, σ. 953.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.). τόµ. Γ΄, σ. 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». τόµ. Γ΄, σ. 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των Δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 1040.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1219, 1220.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων συµβασιούχων στο Υπουργείο
Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2435.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την Ίδρυση
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύµβαση». τόµ. Ζ΄,
σ. 2986.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων κατοικίας, του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας, στον οικισµό Νέας Ευκαρπίας στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3788.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3952, 3953.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα φαινόµενα
αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4405, 4406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4634, 4737, 4738, 4739, 4740, 4758.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6001, 6002, 6054, 6055,
6056, 6067, 6069.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε συνεργασία µε το Δήµο Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7043.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος σχολικής στέγης στο Δήµο
Αθήνας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7357-7359.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7458.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8380, 8381.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία ανέγερσης του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για
την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστηµα
ελέγχου της Σύµβασης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8826.
Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας
των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των λυµάτων
Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9904, 9906, 9944, 9945.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9941.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
Κρατών-Μελών τους αφ΄ενός και του Τουρκµενιστάν
αφ΄ετέρου». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση και το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1414, 1415.
Οµιλία της στη σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην διεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία και την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεµβρίου 1960 όπως τροποποιήθηκε κατ΄ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 και της Τελικής Πράξης της Διπλωµατικής Συνδιάσκεψης αυτού». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1372.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5590, 5613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6203.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 888.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 948.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 27.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 421, 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.
2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2006,
2007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για

το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5432.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6326,
6371, 6372, 6398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 512.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλωσή του ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Πολιτισµού, στην Κυβέρνησή του. τόµ.
Α΄, σ. 193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 198-202, 288-290, 297, 298, 426428.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 266.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 120/10.3.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού του ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄,
σ. 266.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 460, 466.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της
Κυβέρνησης για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη». τόµ. Β΄,
σ. 711-715, 719, 727-729.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Α-
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γώνων. τόµ. Ε΄, σ. 1788, 1789.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερήσιας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2513, 2529.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ. 3068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4189-4193.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5693,
5707-5709, 5712.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6414-6417, 6428-6434, 6438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7558-7562.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8471-8484, 8485, 8487, 8491, 8492.
Οµιλία του επί της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη λήξη του
Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8542.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική συνοχή». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9381-9384, 9387.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεώς του για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9390-9393.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9576, 9598, 9599-9601.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της
απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10030-10033,
10045, 10046.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10238-10241,10253-10256.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 82.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση του νέου αεροδροµίου της Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ.
1343.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 998, 999, 1015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1166, 1167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1482, 1483, 1588, 1590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των οφειλών από κάθε είδους δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2738, 2739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3158, 3159, 3162, 3165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3496, τοµ. Η’, 3581, 3587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5357, 5425, 5439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8255, 8257, 8259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9209, 9214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1125, 1126.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Άρτας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2694, 2695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3493.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3830-3842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6264, 6271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία παραιτηθέντος από το Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10280, 10281, 10282.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 324, 353.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 544, 545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1295.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 617, τόµ. Δ΄, σ. 685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1743.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2413,
2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3701, 3724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7128, 7130, 7170, 7228,
7249, 7250.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την αναφορά του οτι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγµένοι
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στη διαφθορά και στη διαπλοκή. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1055.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 101.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση θεµάτων». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9365.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9551, 9552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 547.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 532.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2022.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3465.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8621.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1050.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
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Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5635.
ΚΑΡΥΔΗ ΧΡΥΣΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5628, 5629, 5646.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8588.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1429.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 234.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του ορίου
αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου. τόµ. Β΄, σ. 932.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 130, 131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 322, 337, 346, 343, 346.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1668, 1669.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3588.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9557, 9558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9947, 9948, 9959, 9963, 9965.
Οµιλία του επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 408.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 186.
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5436.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9202.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9516.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 73.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-
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βέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 301, 336,
414, 415.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Α΄, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχοµένου σε επίπεδα Αρχηγών
Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 «περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». τόµ. Α΄, σ. 528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 656, 657, 664, τόµ. Β΄,
σ. 755, 759, 762, 763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 847.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 973, 974, 983, 984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1051, 1053, 1061, 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1177, 1178, 1179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1293, 1294, 1295, 1298, 1299,
1327, 1328, 1361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 415, 416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 454, 465, 474, 480, 520, 521, 527, 528, 529,
551, 552, 553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 569, 586, 591, 592, 593, 596. τόµ. Δ΄, σ. 658,
659, 687, 689.
Οµιλία του σε συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων τουν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 794, 796,
802, 807, 831, 836, 838, 839, 840, 843, 845, 849, 850,
851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 963, 964, 982, 983, 984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµα-

τα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1173, 1774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1286, 1328, 1336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1440, 1441, 1480, 1499, 1528, 1530, 1531,
1566, 1568, 1575, 1576.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη Συνεδρίαση, βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1663, 1664,
1665, 1666, 1671, 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1866, 1867, 1870, 1874, 1877, 1878, 1880, 1900,
1910, 1911, 1912, 1920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866, 1867.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον
χρόνο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
1968, 1969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1991,
1992, 1993, 2018, 2025.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2450,
2451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2695, 2696, 2697.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3054, 3144.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3272, 3273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3453.
Οµιλία του επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3937, 3938,
3995-3997, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937, 3938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4646, 4647, 4685, 4687, 4691, 4697, 4698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5239, 5356, 5371, 5372, 5375, 5376, 5381, 5384,
5385, 5389.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για το
προσωπικο του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ. Ι΄, σ.
5381.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5681.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5913, 5926, 5927, 5928, 5235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος του Κανονισµού
της Βουλής σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού στη
συζήτηση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5913, 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6346,
6356-6358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6536, 6537, 6548,
6549, 6551, 6558, 6589, 6590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6707, 6710, 6950, 6951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6710,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7145, 7146, 7182, 7184,
7185, 7186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7352, 7357, 7391, 7396, 7426, 7522,
7562.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8383, 8384, 8424, 8426, 8427,
8439, 8440, 8441, 8442.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στα νοµοσχέδια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8441, 8442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8566, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8599-8600, 8601, 8652, 8668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8863,
8900, 8905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077, 9120, 9172, 9187, 9188,
9191, 9192, 9201, 9202, 9212.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά
θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9353, τόµ. ΙΕ΄, σελ.
9883.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9441, 9459, 9522, 95799581.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στην Ειδική Ηµερήσια
Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9459.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9998, 9999, 10000, 10006, 10007, 10008.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο διακοπής της συζήτησης του νοµοσχεδίου και τη συνέχισή του το απόγευµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρε-
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σιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10082, 10083, 10108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10199, 10213, 10214, 10215, 10289,
10291, 10292, 10304, 10328, 10363, 10377, 10378,
10386, 10429.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10291,
10292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10304.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τον χαρακτηρισµό που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και τους Βουλευτές του ο
Βουλευτής Β. Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 670, 671, 696, 697, 699, 721,
722, 723, 750, 755, 758, 759.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 755, 756.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
793, 796, 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας(ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 824, 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 881, 882, 891, 894, 919,
926, 927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1030, 1031,1066, 1071, 1072, 1073, 1074,
1076, 1131, 1132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1418, 1421, 1426, 1433,
1462, 1494, 1496, 1497, 1505, 1510, 1513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1588, 1589, 1590.

ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1641.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους µικροπωλητές υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6976.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σελ. 3960.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σελ. 6461,
6476.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών Οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σελ. 7050, 7061.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
τόµ. ΙΓ΄, σελ. 7578, 7587, 7588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σελ. 8973,
8984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ Α΄)». τόµ. ΙΕ΄, σ.
9988, 9990, 10020, τόµ. ΙΖ΄, σ. 22, 40, 44, 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: « Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ.ΙΖ΄, σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4940,
τόµ. Ι΄, σ. 5155.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7503.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναστολή
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του νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8256.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία
του
ως
Βουλευτή
Ν.
Αττικής
(Υπόλοιπο)(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 181.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 50.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1004, 1014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 796,
837, 849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2016,
2017.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2810, 2825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3960.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6461,
6476.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών Οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7050, 7061.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7578, 7587, 7588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του

Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8973,
8984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9988, 9990, 10020, τόµ. ΙΖ΄, σ. 22, 40, 44, 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 898,924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 977,
978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1102.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 94.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 456, 521, 522, 560, 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 600, τόµ. Δ΄, σ. 664, 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 832,
835, 843, 847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. Ε΄,
σ. 1469, 1585, 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και
την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2491, 2492, 2504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών
Ασφαλίσεων όλη τη χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3107, 3115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
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Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3265.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του γεωλογικού φαινοµένου στο δρόµο Ηρακλείου-Βιάννου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3443, 3540, 3541, 3544, τόµ. Η΄, σ. 3573.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4817, 4824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο. τόµ. Θ΄,
σ. 4850.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση της εταιρείας «Κρόνος Α.Ε.-Σφαγεία Νοµού Ηρακλείου». τόµ.
Θ΄, σ. 4892.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5019,
5020, 5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή σχολικών µονάδων στην περιοχή Τρεις Βαγιές του
Δήµου Ηρακλείου. τόµ. Ι΄, σ. 5100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5769,
5785, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5813, 15814, 5818, 5834, 5839, 5840.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε τη
διαστρέβλωση άποψης στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ.
Ι΄, σ. 5785.
Οµιλία του επί διαδικαστικού σχετικά µε την αλλαγή της
αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης. τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
πιστώσεων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για
τη χρηµατοδότηση έργων σχολικής στέγης. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των παραγωγών από ζηµιές που προκλήθηκαν από τις
καιρικές συνθήκες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6576, 6593, 6602,
6604, 6606.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήµο Θραψανού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6701, 6955.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και Κάµπου
Αγ.Σύλλα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7221, 7222.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη όλων των
περιπτώσεων αγροτών από το νόµο για τα πανωτόκια. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7581, 7589.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της νέας κοινής οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7609.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8622, 8659,
8680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8767, 8768, 8797.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8933, 8943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9116, 9117, 9166, 9169, 9176.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9169.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9290.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9561.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή έργων
πρόσβασης στην εθνική οδό, στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι
του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10314, 10317, 10398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 117, 128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 268, 276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµα-
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τα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 372, 373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 508, 616, 632.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3959.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 582.
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 23.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 405, 406, 418, 421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 616, 617, τόµ. Δ΄, σ. 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1930.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας η γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-

ρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8847,
8883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1093, 1094.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, στην Κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 350, 351.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για κατάργηση της Ρυθµιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδοµεταφορών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 487, 488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοπιστία των ελεγκτών αξιοπλοΐας στα πλοία. τόµ. Α΄, σ. 583,
584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 606, 607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή
σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ. Β΄,
σ. 937, 938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των εισιτηρίων των πλοίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1250-1253, 1256, 1259, 1260, 1261,
1262, 1263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα µε το θάνατο δύο εργατών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη λήψη µέτρων στους εργασιακούς χώρους
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 277, 278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόωρη
διακοπή δροµολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. τόµ.
Δ΄, σ. 874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ν. 2932/2001 για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2764,
2765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3127,
3128.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3210, 3211, 3213, 3214, 3215, 3220, 3221, 3223, 3224.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Κ.
Καΐσερλη. τόµ. Ζ΄, σ. 3220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4141, 4142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 4810, 4811.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 4812.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4856, 4859-4867, 4869, 4875, 4876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης επί των θεµάτων καταστολής της ρύπανσης από πλοία. τόµ. Ι΄, σ. 5046, 5047
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αφορούν στην επάνδρωση και σύνθεση των πληρωµάτων των ποντοπόρων
πλοίων. τόµ. Ι΄, σ. 5099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5102, 5103, 5104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτήµατος της εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5505, 5507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των καταστηµάτων στην παράκτια ζώνη του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5855, 5856, 5857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal
Olympic Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861, 5862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων
στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση και ανάπτυξη του λιµανιού της Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8758, 8759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλών στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο από την εταιρεία HELLAS FLYING DOLPHINS κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8762,
8763.
Οµιλία του για την απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο
Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφάνεια
στο καθεστώς προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας και τον επαναπροσδιορισµό των τελών υπέρ
τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των
λιµενικών υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9157, 9158.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9512, 9513, 9514, 9532.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9627-9630, 9634, 9635, 9636,
9641, 9643, 9644.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1531-1534,
1542-1544, 1546, 1550, 1551.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ.

ΙΗ΄, σ. 1534.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6396,
6399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10391, 10392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1232, 1246, 1247, 1285.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 171.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 38, 39, 58, 59, 63, 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
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ΙΑ΄, σ. 6202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6342,
6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6551.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8979.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 66, 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 944.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 4.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Άρτης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1986,
1987.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2116, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4919,
4969, 4970, 4971, τόµ. Ι΄, σ. 5139, 5140, 5163, 5169.

Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
196, 197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 403.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄, σ. 435.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 364.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 88-91, 114, 173, 174.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των κατοίκων των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Ε΄, σ. 1957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4015.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9362.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
167-170, 193, 211, 246.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 265, 266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµα-
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τα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 505.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 846.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 889.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 973975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1058.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 112.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του ν.732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο Γουδί. τόµ. Β΄,
σ. 775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ. τόµ. Β΄, σ. 1216.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 381, 389.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να στείλει νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο
Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
αντιπροσωπείας αµερικανικών εταιρειών στην κατεχόµενη
Κύπρο µέσα από το παράνοµο αεροδρόµιο της Τύµπου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5859.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.

5929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6012.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6109, 6116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο
Νοµό Έβρου, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6452, 6453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7149, 7184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7352, 7429, 7430, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδροµίου στο Ελληνικό. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7576.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8385-8387, 8422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8603, 8604,
8663, 8664, 8668.
Οµιλία του στην απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077, 9123, 9185, 9193.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9185.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9630, 9631, 9632, 9636, 9642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9920, 9921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 493-495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 669, 670, 699, 721, 746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 812, 828, τόµ. ΙΗ΄, σ. 840, 854, 858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

231
κονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1031, 1077, 1117, 1133.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του Βουλευτή Ν. Γκατζή. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1437, 1462, 1508, 1509,
1510.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1509.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 57.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5865-5867, 5884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7488.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της εγχώριας παραγωγής και µεταποίησης
βιοµηχανικής ντοµάτας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 295-297, 343, 390,
427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 561, 621, 622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρ-

µογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1247, 1304.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας
και Πρόνοιας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αισχροκέρδειας των καπνεµπόρων σε βάρος
των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595, 596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στους καπνοπαραγωγούς από τις τελευταίες αποφάσεις του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Β΄, σ. 742, 743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
της φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349, 1350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος της δωρεάν διανοµής ρυζιού κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών για καταστροφές που υπέστησαν από θεοµηνίες και έκτακτα φαινόµενα. τόµ. Ε΄,
σ. 1775, 1776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους λόγους
και τα κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν
του βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλοµένων οδοιπορικών στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τον έλεγχο και
την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1962, 1963, 1964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη
λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 2433, 2434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας και του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2438,
2439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2486,
2487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµο-
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γή του ν. 3208/2003 για τα δάση, τον αποχαρακτηρισµό εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 2487, 2488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εντοπισµό της καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721, 2722.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2826, 2833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανής εκδήλωσης επιδηµίας «γρίπης
των πουλερικών» στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2906,
2907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και την ελληνική φέτα στον εµπορικό πόλεµο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 3318, 3319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 3566, 3567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβάθµιση του ρόλου του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ. Η΄, σ. 3784, 3785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
ολόκληρης των αποζηµίωσης στις χήρες αποβιωσάντων αγροτών που είχαν ενταχθεί στα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης. τόµ. Η΄, σ. 3834, 3835.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών
του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3837, 3838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Διαµετακόµισης Βάµβακος. τόµ. Θ΄, σ. 4531,
4532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων και των ενσήµων στους εποχικούς εργαζόµενους στη δακοκτονία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4532, 4533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5005, 5006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Ι΄, σ.
5079, 5080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ.
5101, 5102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις
καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6115, 6116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των παραγωγών από ζηµιές που προκλήθηκαν από τις
καιρικές συνθήκες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6176, 6177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6261, 6262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στο πρόγραµµα Μακροχρόνιας Παύσης Εκµετάλλευσης γε-

ωργικών γαιών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6619, 6620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου να περικόψει επιδοτούµενες εκτάσεις βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6622, 6623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7084, 7085, 7086.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7274, 7280, 7281, 7282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείου στο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7460, 7461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης η «Οµοσπονδία» για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7538, 7539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον συµψηφισµό των προκαταβολών που έλαβαν οι αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από τον παγετό λόγω καθυστέρησης καταβολής
των αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7542, 7543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών και της ντόπιας παραγωγής αµνοεριφίων ενόψει των εορτών του Πάσχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7574,
7575.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της νέας κοινής οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7608, 7609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8287,
8288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό
Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412, 8413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415, 8416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις νέες περικοπές δικαιωµάτων καλλιέργειας βάµβακος και συνυπευθυνότητας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8417, 8418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9284,
9285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9308, 9311.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9550, 9558.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε τις
καταγγελίες του Βουλευτή Μ. Καρχιµάκη. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της εγχώριας παραγωγής και µεταποίησης
βιοµηχανικής ντοµάτας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10164, 10165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποσύνδεση της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές η-
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µεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων
πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10165, 10166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µη εξόφληση των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για
τη σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας «PRODACTA». τόµ. ΙΖ΄, σ. 15, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να µειωθεί το κόστος των φαρµάκων και
των λιπασµάτων στην αγροτική παραγωγή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και
της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222, 223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ζάχαρης και το µέλλον της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της διαχείρισης των πλαστικών που χρησιµοποιούνται στα θερµοκήπια κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 456, 457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457, 458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 458, 459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατανοµή
των δικαιωµάτων πριµοδότησης της νέας Κ.Α.Π. για τους
κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1296, 1298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
25 ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν για διόρθωση λαθών στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1523, 1524.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κορινθίας.(Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 125.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1995.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2417.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3064.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3481.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4775.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5800.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6552.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7441.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρε-
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σιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10089.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1230, 1293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1442, 1492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1573, 1595-1597.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 319, 361, 364, 365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9911, 9912, 9943, 9945, 9951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 328, 329.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 115.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Εκλογή του ως Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Α΄, σ.
194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχοµένου σε επίπεδα Αρχηγών
Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003 «περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». τόµ. Α΄, σ. 527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Υπουργικής απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα Πανεπιστήµια του Εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους οδοντιατρικής και ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ.
Α΄, σ. 617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
των προγραµµάτων εφηµεριών στο νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, την πρόσληψη ιατρών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 42, 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2631, 2726.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3295-3297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3391.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4300, 4316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4332, 4381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των Σπηλαίων Δυρού
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5631, 5647.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5675, 5691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6330,
6373, 6374, 6400.

235
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10063, 10065, 10093, 10097, 10136, 10137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε απόφαση του Σώµατος µέχρι ποια άρθρα θα συζητηθούν. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 940942, 966, 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1170,1395,
1396, 1411.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων
παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1411.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 17.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις γαι την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 661, τόµ. Β΄, σ. 694,
758, 762, 763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1146, 1179, 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 406, 407, 408, 418, 422, 427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 512, 535, 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 655, 659, 680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 763,
764, 803, 804, 821, 823, 828, 830, 831, 832, 836, 842,
848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµο-

διότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1472, 1571, 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3268, 3332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4305, 4316, 4317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6000, 6053, 6066, 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6352.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8858,
8889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9102.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστα-
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σίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9995, τόµ. ΙΖ΄, σ. 29.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 322.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ανακοινώνεται Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής της
παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 192. 86
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 302, 313,
314.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Κυβέρνησης να ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την
ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη των
συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των
Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). τόµ. Α΄, σ.
493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των Ευρωπαίων Πολιτών
που ταξιδεύουν αεροπορικώς στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής. τόµ. Α΄, σ. 521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την εφαρµογή του
Κοινοτικού Δικαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία για
το βασικό µέτοχο. τόµ. Α΄, σ. 597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ) για την ισοτιµία
των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 646, τόµ. Β΄, σ. 686,
753, 760, 761, 765, 766, 767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών που συναλλάσσονται µε τις τράπεζες. τόµ. Β΄, σ. 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 841, 847, 859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφθορά
και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Β΄,

σ. 873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας των εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων, την ορθολογική
χρήση των πόρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1140, 1141, 1173, 1176, 1188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάδειξη
και προστασία των ασθενών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1284, 1320, 1321, 1354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 412, 417, 426, 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 443, 501, 529, 543, 544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 585, τόµ. Δ΄, σ. 664, 665, 666, 667, 669, 679,
680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόωρη
διακοπή δροµολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. τόµ.
Δ΄, σ. 874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1159, 1183, 1228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόλυνση των υδάτων των ποταµών και των λιµνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1275, 1307, 1308,
1335, 1336.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1358-1360, 1365.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων) λόγω περιορισµένου αριθµού επιτυχόντων. τόµ. Ε΄, σ. 1761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο στο τοµέα των οδικών µεταφορών. τόµ. Ε΄, σ. 1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2153.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας της αστυνοµικής δράσης από τους
πολίτες και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή της. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2431.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Φεβρουαρίου
1998 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δράσεις
της πολιτείας για τον περιορισµό του Σακχαρώδους Διαβήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των απασχολούµενων στον Οργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου. τόµ. Ζ΄, σ.
2917.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλιπή
χρηµατοδότηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα προβλήµατα λειτουργίας τους. τόµ. Ζ΄, σ. 3362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3374, 3380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4636, 4753, 4756, 4757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών σε ολυµπιακά κτήρια. τόµ. Θ΄,
σ. 4733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5229, 5230, 5416, 5417, 5424, 5448, 5451.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 247 και ειδικό 28 του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ρυθµίσεις για
τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5446.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εγκύων γυναικών.
τόµ. Ι΄, σ. 5469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5645.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5675.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία αδιέξοδης κατάστασης στα διοικητικά δικαστήρια λόγω
του µεγάλου αριθµού δικών που εκκρεµούν κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
κράτησης στις φυλακές Αµυγδαλέζας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6289.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7008, 7009.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε την προστασία και την ανάδειξη του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος»
στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του
κτήµατος Τατοΐου και την προστασία των αρχαιοτήτων της
Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
θεώρησης του τακτικού εντάλµατος πληρωµής Νο 36/2003
από την υπηρεσία ελεγκτικού επιτρόπου του ΥΠΕΘΑ για τη
µη τήρηση της νόµιµης διαδικασίας προµήθειας των συστηµάτων ασφαλείας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7298.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7309-7311, 7316, 7317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7431.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου για την ανάπτυξη
των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου
Αγρινίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύ-
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ρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για
την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστηµα
ελέγχου της Σύµβασης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8853,
8885, 8886, 8889, 8900, 8904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκλογικό
νόµο και τα λευκά ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011, 9012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε
ποινικά θέµατα». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077, 9084, 9128, 9134, 9175,
9179, 9181, 9189, 9190, 9191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφάνεια
στο καθεστώς προσλήψεων των απασχολούµενων στα λιµάνια της χώρας και τον επαναπροσδιορισµό των τελών υπέρ
τρίτων δικαιωµάτων που επιβάλλονται στους χρήστες των
λιµενικών υπηρεσιών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9158.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αλλαγές
που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η Δηµόσια διοίκηση. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις αποπληρωµής των καταναλωτικών δανείων κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
επιδόµατος θέρµανσης κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1208, 1288-1290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κρίση της
Κλωστοϋφαντουργίας, στον κλάδο της, τον κίνδυνο παύσης
λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΥΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1397, 1398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της κερδοσκοπίας στα καύσιµα. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1524.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1639.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ.
192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 765,
766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1564, 1565, 1567, 1593, 1595.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 1567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων διατροφής από τρίτες χώρες, τη
λήψη µέτρων προστασίας των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 2434.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2490, 2491, 2503, 2504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους επιτυχόντες στο Διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1998. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7418, 7419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9200.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9592, 9593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10305, 10311, 10312.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον πε-
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ριορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1582.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 227.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8561, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8661.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9553.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 5.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ. 3557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8611, 8612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1416, 1445, 1446, 1486, 1505.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4781.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 35.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. Γ΄, σ. 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 614, τόµ. Δ΄, σ. 683, 698, 701.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2494, 2505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 803, 3751.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3860, 3861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3945.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: «Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες». τόµ. Θ΄, σ. 4537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5366, 5367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5875.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6293, 6304, 6305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6556.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6712, 6958.
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Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7198.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7420, 7421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8242.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8514, 8524, 8525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8617, 8618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9349.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9552, 9553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10184, 10185, 10186, 10300, 10301,
10302, 10365, 10367, 10368, 10411, 10413, 1041,
10428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 319, 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 510, 612, 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 694.
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 51.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων που εργάζονται στα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 569, 609, 610, 627, τόµ. Δ΄, σ. 654, 655, 659,
663, 670, 671, 676, 688, 692, 703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1907, 1939, 1943.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3036, 3037, 3112, 3113, 3135, 3136, 3163,
3164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3703, 3724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4009, 4010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5405.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5474.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 42.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις γαι την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική δια-
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δικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 858, 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1058, 1065, 1068.
Οµιλία του στη τροπολογία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών. τόµ. Β΄, σ. 1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 478, 522, 523, 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 597, 598, τόµ. Δ΄, σ. 666, 670, 680, 689, 696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 793, 828,
830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1906, 1921, 1939, 1943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2927, 2928, 2938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
προϊσταµένων διευθύνσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4092.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5225, 5246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6560, 6561.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6990, 6991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7151, 7152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7483, 7484.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8399.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8511, 8523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10224, 10402, 10403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
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και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 327, 328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1239,1321.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8574, 8575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 562.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
κέντρων εκπαίδευσης και αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 890.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε δίκτυο εµπορίας οργάνων από παιδιά για µεταµόσχευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δράσεις
της πολιτείας για τον περιορισµό του Σακχαρώδους Διαβήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 3565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3606, 3607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
και χωροταξική κατανοµή σε όλη τη χώρα µονάδων αποκατάστασης ασθενών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5729, 5730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6344,
6345, 6385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία ανέγερσης του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8506, 8507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων στο Σκαραµαγκά. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8507, 8508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9617, 9618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10144, 10145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
από το δηµόσιο της ευθύνης νοσηλείας και αποκατάστασης
των ψυχικά αρρώστων κα των βαριά αναπήρων κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 224, 225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1409, 1410.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δήλωσή του ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΣΥΝ). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 294-297,
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298, 415, 416.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 367.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 464.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την οικονοµία και την Ανάπτυξη». τόµ. Β΄, σ.
723-725, 733.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1224, 1223, 1228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.
2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1321, 1322.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄, σ. 1791.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερήσιας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2524, 2533,
2534.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2849.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως προς
τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ.
3070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της «ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ» και των σχέσεών της µε παρακρατικά
κυκλώµατα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων κυκλωµάτων σε καίριους τοµείς, το διαχειριστικό έλεγχο στις περιουσίες των µητροπόλεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
παρακρατικών κυκλωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7346-7349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ακρίβεια και την κερδοσκοπία στην αγορά
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8289.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8372-8374.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9906, 9916, 9946, 9947, 9962, 9965.
Οµιλία του επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµο-

δοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση και το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού δηµοσίου δικαίου». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1415.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1905, 1914, 1923, 1940.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:»α)Έγκριση του απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2856-2858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3033, 3112, 3134, 3162, 3163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3485, τόµ. Η΄, σ. 3580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3729, 3730.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3908-3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5433.

244
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8234, 8235.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10336, 10404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1104, 1105.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Κυβέρνησης να ζητήσει τη συνδροµή του ΝΑΤΟ για την
ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445,
446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην περαιτέρω επέκταση της
βάσης της Σούδας. τόµ. Α΄, σ. 454, 455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της επίταξης εργασίας των ναυτεργατών του Υδρογραφικού-Ωκεανογραφικού πλοίου «Πυθέας» κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
507, 508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΣ) των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 778, 779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για σκάνδαλα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 781, 782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα

ατυχήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις, τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 783, 784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη συµµετοχή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Ιράκ. τόµ. Β΄, σ. 1215, 1216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». τόµ. Γ΄, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 312, 315, 323-326, 333,
338, 339, 341, 342, 344, 345, 347, 362, 365, 397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557, 1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ, τη δηµοσίευση του βίντεο από το βαθυσκάφος του Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1774, 1775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα µε την πτώση των δύο µαχητικών αεροσκαφών
F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1959, 1960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού
που µονιµοποιήθηκαν κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας που αφορά τη συνεργασία
στον τοµέα της στρατιωτικής ιατρικής». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια
του «Φάρου Τυφλών» και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια.
τόµ. Ζ΄, σ. 2910, 2911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
των στρατοπέδων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 3126, 3127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
προµηθειών αµυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάµεων
στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3835,
3836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9942, 9944, 9945, 9957, 9958, 9959,
9963, 9964, 9966.
Οµιλία του επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9966.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΣΥΝ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα που
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πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της
ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των τροχαίων ατυχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαρκή
νοσοκοµειακή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Α΄, σ.
574.
Οµιλια του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι)
Μεγάρων από την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Β΄, σ. 780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε δίκτυο εµπορίας οργάνων από παιδιά για µεταµόσχευση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 935.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1224, 1232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό
Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή «Τσιµεντένιου νησιού» στη Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας». τόµ. Γ΄, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 43, 44, 60, 66, 73, 76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 574, 628, τόµ. Δ΄, σ. 663, 664, 672, 677, 693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 761,
849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. Ε΄,
σ. 1438, 1534, 1535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση Νατοϊκής βάσης αεροπλάνων ανεφοδιασµού εν πτήσει στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας. τόµ. Ε΄, σ. 1557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1576, 1592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 1769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης
στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2633, 2634, 2733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους οργανισµούς που ασκούν κοινωνική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2804.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2823.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του υγρότοπου Ωρωπού-εκβολών Ασωπού
στην Αττική. τόµ. Ζ΄, σ. 2845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 2912.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των λατοµείων στην περιοχή του Μαρκόπουλου, την περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3132.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα Δηµοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.
τόµ. Ζ΄, σ. 3321.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3366, 3377, 3378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις
µεγάλες πόλεις από πετρελαιοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα.
τόµ. Ζ΄, σ. 3392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση εκτάσεων του Ποικίλου Όρους από το δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 3566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν κτίρια-παγίδες στην Αθήνα για την
αποφυγή ατυχηµάτων. τόµ. Η΄, σ. 3641.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζο-
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µένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3748, 3802, 3814.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4334, 4355, 4377, 4378,
4387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των υλικών αµιάντου από σχολεία και νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των σπηλαίων του Δυρού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4530.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: «Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες». τόµ. Θ΄, σ. 4543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας κατά του καπνίσµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκθεση
αυτοκινήτων της BMW στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Ζοφριάς Άνω
Λιοσίων. τόµ. Θ΄, σ. 5010.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για
την προστασία των εργαζοµένων και τη συνέχιση της λειτουργίας της εργοστασιακής µονάδας Optical Media
Production. τόµ. Ι΄, σ. 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια
κτήρια κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας «ΔΑΡΙΓΚ», την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα Α.Ε.Ι.
τόµ. Ι΄, σ. 5412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιοτόπων της Αττικής. τόµ. Ι΄, σ.
5504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά. τόµ. Ι΄, σ. 5670.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
και χωροταξική κατανοµή σε όλη τη χώρα µονάδων αποκατάστασης ασθενών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5729.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-

βέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5743, 5744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
οργάνωση των σχολικών µονάδων σε περίπτωση πολέµου
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6230, 6267, 6268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6332,
6334, 6374, 6376, 6399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου νοσοκοµείου στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6534, 6535, 6574,
6575, 6598, 6602, 6604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από τη διακίνηση βαρέων φορτίων µέσω του σταθµού
του ΟΣΕ στην Ελευσίνα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6977.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ρύπανσης στην περιοχή του Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7302.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7303, 7315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7359-7361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στην EUROBANK. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πώληση του Ασκληπιείου Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7577.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8387.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ελλείψεις σε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην
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Ικαρία. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων στο Σκαραµαγκά. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8508.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8559, 8560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλών στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο από την εταιρεία HELLAS FLYING DOLPHINS κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8762,
9198, 9199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κακοτεχνίες στην κατασκευή του Αττικού Νοσοκοµείου, τη στελέχωσή του κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8927.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων αποπεράτωσης και βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων στο
Θριάσιο Πεδίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8970.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9089, 9090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240, 9241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9286.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα
νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10065, 10066, 10067, 10068, 10098, 10099, 10137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10303, 10370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 655, 656, 657, 699, 700, 711,

712, 735, 747.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 801, 802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 813, 828, τόµ. ΙΗ΄, σ. 840, 841, 855,
858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 878, 911-913, 928, 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 942944, 966, 967, 983, 986.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1004, 1044, 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1316, 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1583, 1584.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3062, 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3435, 3513, 3514, τόµ. Η΄, σ. 3568, 3584.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ.
Ζ΄, σ. 3513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4939,
4940, 4984, 4985, 5152.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5285.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65).
τόµ. Ι΄, σ. 5285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέ-
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ντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7378.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9427, 9428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1224, 1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1492.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 102.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 624, 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 964, 993, 1035, 1055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3468.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9483, 9484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9950.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέρας του «Γύρου της Αθήνας» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 766,
767, 805, 806, 807, 821, 823, 826, 828, 837, 839, 843,
844, 845, 848, 852.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα του Νοµού
Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730, 4731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πόρισµα
των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην Οµοσπονδία του Βόλεϋ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7047.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7055, 7056,
7064, 7066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8605, 8606.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10473, 10474, 10483, 10486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 56, 57, 58, 71, 72,
86-88, 103, 104, 105, 109, 110, 125, 128.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επιχορήγηση του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ για τα χρέη προς τους ποδοσφαιριστές του. τόµ. ΙΖ΄, σ. 109, 110, 111.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 327-330.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστροφή του υδροβιότοπου της Αγίας Τριάδας (Βουρκάρι)
Μεγάρων από την επέκταση του ελικοδροµίου κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 620, 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4125-4127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6536, 6545-6548.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9464.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Τουρισµού στην Κυβέρνηση του Κων-
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σταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης
της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες. τόµ. Α΄, σ. 619, 620.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του ορίου
αρτιότητας για επέκταση και ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Νοµό Λασιθίου. τόµ. Β΄, σ. 932.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1004-1007, 1014-1018,
1019, 1020, 1021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή «Τσιµεντένιου νησιού» στη Νέα Μάκρη κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
276, 277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1180, 1191, 1192, 1195, 1202,
1205, 1206, 1223, 1230, 1236, 1237, 1238, 1241, 1263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των σπηλαίων του Δυρού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4530, 4531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων της σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων Αναβύσσου. τόµ. Θ΄, σ. 4853, 4854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των Σπηλαίων Δυρού
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5507, 5508.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για τη
διαφηµιστική καµπάνια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5536, 5537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης του Προσκυνηµατικού Τουρισµού. τόµ. Ι΄,
σ. 5726, 5727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5878, 5879, 5880, 5881, 5882,
5883, 5887, 5888, 5889, 5890.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τόνωση του εσωτερικού τουρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9002, 9003.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9263, 9264.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οµαλή λειτουργία των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες)
των ξενοδοχείων. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652, 9653.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 15.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 56, 57.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 97, 117.

Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1998,
1999.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2087, 2088, 2100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2861, 2862.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3612, 3623.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4330, 4376.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4408, 4419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της παραγόµενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7240, 7249.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8394.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 135,
142, 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 260-262, 275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 306, 307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 492.
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ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 70.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ.
192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 314, 317,
318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
δραµατικά επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 651, 652, τόµ. Β΄, σ.
687.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 967, 979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 314, 315, 316, 330, 331,
334, 335, 341, 344, 347, 361, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 439-441, 496, 497, 498, 499, 502, 516, 534,
541, 542, 561, 562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 657, 660, 673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 772,
773.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1651, 1652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4652, 4771, 4772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5244, 5245.

Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5678.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5911, 5912, 5924, 5925, 5926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6085.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6637, 6642, 6645,
6646, 6647.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7363-7365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Εθνικό
Διάλογο για την παιδεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7463.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7585, 7587, 7591, 7592.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8338,
8339, 8347, 8349.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8562, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8657.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8978,
8979, 8980, 8982, 8987, 8988, 8989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9364.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9436, 9437.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10479, 10480, 10481, 10486, 10488,
10490.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 71, 72, 80-82, 122,
123, 124, 126, 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πι-
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στωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
178, 179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη διανοµή των σχολικών βιβλίων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1468, 1490, 1500.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1047, 1064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 411, 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 505, 515, 554, 555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 602, τόµ. Δ΄, σ. 684, 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 769,
801, 805, 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1495.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονονική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3944, 3945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4677, 4788.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
προσδιορισµού του ύψους του ΑΕΠ για το Νοµό Αρκαδίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7136, 7137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7415, 7416.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9346, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9889.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9533, 9534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9997, 9998, τόµ. ΙΖ΄, σ. 30.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρε-
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σιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10285, 10428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 310, 311, 416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 506, 507, 619, 620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 650-652, 705, 707, 731, 751,
760.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 9.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής
Άµυνας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ.
Α΄, σ. 192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των Ανώτατων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ.
Α΄, σ. 503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3535, 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4062, 4063.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4274 .
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4709, 4710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8620.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9206.

Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9536, 9538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10306, 10307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 67, 68, 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 550, 551.
Μ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 69.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 121.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 93.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ.
192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 67, 68.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 185, 191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 207, 245,
246, 254, 263, 264, 267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 589, 590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέ-
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δου ενόψει της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1872, 1873, 1907, 1936, 1937, 1941, 1944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2032,
2034.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2085, 2097.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 24062407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη πραγµατοποίηση του προγράµµατος «πάµε σινεµά» τη φετινή
χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή ή όχι συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνικών και της FYROM µε το όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2920, 2921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3086, 3087, 3157, 3158, 3164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3457, τόµ. Η΄, σ. 3574, 3585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3717, 3729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3911-3913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4974,
4975, 4976, 4990, τόµ. Ι΄, σ. 5153, 5163, 5164, 5167,
5169, 5171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5007.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5471, 5482,
5487.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6145, 6146, 6147,
6148, 6149, 6151, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6573, 6574.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7093, 7103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7154, 7241, 7242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7490, 7492.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση και ανάπτυξη του λιµανιού της Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9182, 9205.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9521, 9522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10222, 10223, 10383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1402, 1408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1457, 1491, 1511, 1514.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1509, 1531,
1541-1542.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 448.
Οµιλία της στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
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δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7396.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1052.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1441.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 396.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης αιτήσεων δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1040, 1063, 1064, 1068.
Οµιλία του στη τροπολογία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών. τόµ. Β΄, σ. 1068.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση απόφασης της κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για
παραχώρηση τµήµατος του παλαιού αεροδροµίου Αγρινίου
σε ιδιωτικό σύλλογο. τόµ. Γ΄, σ. 1730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινη-

τές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1904, 1935, 1937, 1938.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2128.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 23922394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2858-2860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3082, 3156, 3157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3726.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3862, 3863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3904-3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5189.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5473, 5484.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εξόφληση χρεών
και ελλειµµάτων από τα κεφάλαια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ι΄, σ. 5535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7092, 7102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7130, 7132, 7171, 7172,
7228, 7248, 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7710, 8230, 8254, 8259.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
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την εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
4ου Τµήµατος στην Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10286, 10390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1583, 1584,1602.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 480, 481, 482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2008,
2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3344, 3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4161, 4162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4698, 4699.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5011,
5023, 5025, τόµ. ΙΑ΄, σ. 6526, 6527, 6559, 6571, 6597,
6601, 6602, 6603, 6605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1063, 1064.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ανεξάρτητος).
τόµ. Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-

βέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 405.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής ότι θα είναι
Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Α΄, σ. 478.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1467, 1468, 1577.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1869, 1872, 1873, 1876, 1908, 1923, 1925, 1929,
1932, 1943, 1945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1979,
2031, 2033.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)»Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2400,
2401, 2402, 2445, 2446.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4740, 4741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4927,
4928, τόµ. Ι΄, σ. 5143, 5146.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι΄, σ.
5146, 5147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
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το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5418, 5419, 5420.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5420.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6069, 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6189, 6190, 6235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7187, 7188, 7237, 7250.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
την εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8560.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8707,
8708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9179, 9198.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9996, 9997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10201-10203, 10381, 10391, 10427, 10429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10285, 10428.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τον χαρακτηρισµό που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και τους Βουλευτές του ο
Βουλευτής Βύρων Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 308, 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και

κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 659, 714, 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1033, 1035.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ). τόµ. Α΄,
σ. 433.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 438.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 424.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 804,
806, 822, 824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2866.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3085.
Οµιλία της στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5676.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6014, 6060, 6067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6580.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8892.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9450.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9900, 9941, 9946, 9960, 9961, 9965.
Οµιλία της επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας

257
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1640,
1641.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 312, 329, 333, 345, 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5223, 5224, 5414, 5441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6019.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8447.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9489, 9490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 584.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1615, 1625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4703.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων

στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7017.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ανάπλαση της περιοχής από τον Ισθµό έως τον κόµβο
της Αρχαίας Κορίνθου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των υπηρετούντων
στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8291.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8298, 8312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού ποταµού του Νοµού Κορινθίας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 817, τόµ. ΙΗ΄, σ. 843.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 40.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1055, 1064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1742, 1930, 1934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5420, 5421.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7152.

258
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την αναφορά του Βουλευτή Θ. Καράογλου ότι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγµένοι στην διαφθορά και διαπλοκή.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7251, 7252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9113, 9114.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9455, 9456, 9457, 9459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10191, 10192.
ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 106.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 516.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2962, 2970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4020.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της 4ης ΕΜΑΚ στην Κοµοτηνή. τόµ. Θ΄, σ. 4371.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5217.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι στις
καλλιέργειες βάµβακος. τόµ. Ι΄, σ. 5410.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5953, 5962.
Οµιλία της στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7517.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις νέες περικοπές δικαιωµάτων καλλιέργειας βάµβακος και συνυπευ-

θυνότητας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8417.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8448.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8604, 8605.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9137.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των αγροτικών χρεών στο Νοµό Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10372.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10475, 10483, 10484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 702.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1103.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Δηµόσιας Τάξης στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 453, 454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των τροχαίων ατυχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 504, 505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων από την εγκατάσταση καµερών ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 743, 744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 859, 860, 862, 863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε αυστηρότερες ρυθµίσεις
νοµοθετικού πλαισίου για τη µη χρήση παιδικών καθισµάτων στα αυτοκίνητα. τόµ. Β΄, σ. 950, 951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των

259
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1351, 1352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Σώµατα
Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1611, 1612.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1617, 1619, 1626, 1627,
1628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
µαθήτριας του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
Φιλαδέλφειας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1807, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1867, 1868, 1870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας της αστυνοµικής δράσης από τους
πολίτες και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2431, 2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43, παράγραφος 1 της Σύµβασης για την Ίδρυση
Ευρωπαϊκης Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης ΕΥΡΩΠΟΛ) το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύµβαση». τόµ. Ζ΄,
σ. 2987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3347, 3348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης των παραµεθόριων δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603, 3604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της 4ης ΕΜΑΚ στην Κοµοτηνή. τόµ. Θ΄, σ. 4370, 4371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα φαινόµενα
αστυνοµικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών και τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπισή τους. τόµ. Θ΄, σ. 4404, 4405,
4406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους σπουδών κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 5265, 5266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
Βαβύλη και Τριανταφυλλάκη και τις σχέσεις τους µε την Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6254, 6255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
κράτησης στις φυλακές Αµυγδαλέζας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6289,
6290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
του προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6456, 6457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε συνεργασία µε το Δήµο Βύρωνα για τη δηµιουργία δικτύου πολιτών-συνεργατών της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7042, 7043, 7044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
θεώρησης του τακτικού εντάλµατος πληρωµής Νο 36/2003
από την υπηρεσία ελεγκτικού επιτρόπου του ΥΠΕΘΑ για τη
µη τήρηση της νόµιµης διαδικασίας προµήθειας των συστηµάτων ασφαλείας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7264, 7265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία παραιτηθέντος από το Πυροσβε-

στικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8284, 8285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των υπηρετούντων
στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8290, 8291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της
11-5-2005 στο χώρο του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9280, 9281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 858, 859.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 104.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Εύβοιας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1505, 1506.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3856, 3857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10326, 10327, 10412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1166, 1186.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 10.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 340, 364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6139.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 548.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4089.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 44, 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10059, 10060, 10092, 10093, 10094, 10135.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο διακοπής της συζήτησης του νοµοσχεδίου και τη συνέχι-

σή του το απόγευµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10068.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόφαση του Σώµατος µέχρι ποια άρθρα θα συζητηθούν.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 543.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 67.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 619, 620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2688.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3059.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4353.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4661.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5273, 5274,
5283.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6711.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7083.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8589, 8590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9135.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9244, 9257.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10331, 10332.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1097.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001
για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β΄, σ. 1289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1476, 1477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3963, 3964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5767,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5813, 5831, 5832, 5834, 5840.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8615.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και
Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1451, 1452.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των Ανώτατων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ.
Α΄, σ. 503, 504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αναθεώρηση του ισχύοντος δόγµατος
του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου (ΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου.
τόµ. Β΄, σ. 885, 886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταδίκη
εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης, για τη µη συµµετοχή του
σε αποστολή στον Περσικό κόλπο. τόµ. Δ΄, σ. 1221, 1222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5007,
5008, 5009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6086, 6087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού στην ΕΑΒ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7263,
7264.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Εξωτερικών, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
δραµατικά επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 452, 453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τις προθέσεις να τεθεί το θέµα του Έλληνα ναυτικού Κώστα Καστανιά που εκτίει ποινή ισόβιας
κάθειρξης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2904, 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ.
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Θ΄, σ. 4805, 4806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7211, 7212.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8421.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8483.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9473-9475.
ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 30.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2629, 2630, 2631, 2724, 2747.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6295, 6305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10102.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1584, 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,

σ. 3480, 3539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4121, 4122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4758.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5029, τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6591, 6592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7432, 7433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8627, 8628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10018, τόµ. ΙΖ΄, σ. 34, 35.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 356.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 161.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την

263
καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 567, 568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να απαγορευθούν στη χώρα µας τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες. τόµ.
Α΄, σ. 598, 599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία βαµβακοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 876, 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων σε βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Β΄, σ. 961, 962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση δηµιουργίας δασικών χωριών σε προστατευόµενες περιοχές. τόµ. Β΄, σ. 963, 964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από την έντονη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες
του Νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1347, 1348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των γεωπόνων που υπηρετούν στις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 144, 145, 146, 147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2812-2818, 2829, 2830.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3946, 3949.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5061,
5062, 5063, 5064, 5065, 5076, 5077, 5078, 5081.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5705,
5706.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6105-6109.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9293-9296, 9297, 9298, 9299, 9300,
9301, 9302.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9459-9462, 9590, 9591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.

1189, 1217, 1218, 1232, 1240-1245, 1256, 1259,1269,
1304, 1309, 1310, 1312, 1313, 1319, 1321.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1285,
1286.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Θεσπρωτίας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 177.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 307, 308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 977, 1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3458, τόµ. Η΄, σ. 3576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4917,
4964, 4965, 4991, 4992, τόµ. Ι΄, σ. 5137, 5162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6557, 6558, 6587,
6601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7512.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9555, 9557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10305, 10306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1053, 1126.
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ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 144.
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1031.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1251.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Εναρκτήριος οµιλία της ως Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων. τόµ. Α΄, σ. 126.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 188.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων. τόµ. Α΄, σ. 197.
Οµιλία της σε συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 731.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄, σ. 1787, 1788.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866, 1867.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση
της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2156, 2159.
Οµιλία της για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2157, 2158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2871-2873.
Οµιλία της στην κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ.
Ζ΄, σ. 2913.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2938.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2938, 2939.
Οµιλία της προ Ηµερησίας Διατάξεως προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ. 3067, 3070.
Οµιλία της επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937, 3938.
Οµιλία της σε συζήτηση µε θέµα παράβαση του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4087, 4089, 4193,
4194.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ΄, σ. 4750,
4751, τόµ. ΙΖ΄, σ. 485.
Οµιλία της στην πρότασή της ως Προέδρου της Βουλής
για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄,
σ. 5688, 5689, 5690.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος του Κανονισµού
της Βουλής σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού στη
συζήτηση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5914.
Οµιλία της στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6736, 6738.
Οµιλία της επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στα νοµοσχέδια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8441, 8442.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9522.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10180, 10181.
Οµιλία της επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και Βουλευτές, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10181, 10182.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τον χαρακτηρισµό που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και τους Βουλευτές του ο
Βουλευτής Β. Πολύδωρας σε οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10381.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος
έδωσε στην Κυβέρνηση µια γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής όταν δεν την γνώριζαν οι Βουλευτές
και τα κόµµατα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10416.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)».
τόµ. ΙΖ΄, σ. 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 20.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 396,
397.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων και των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 610.
Οµιλία της επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
793.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 419.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις γαι την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 671, τόµ. Β΄, σ. 688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3950, 3951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8563, 8564.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9493, 9494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10203.
ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ-ΑΛΝΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 143.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1977.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης στα εργαστήρια
του «Φάρου Τυφλών» και την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις Ένοπλες Δυνάµεις από τα ανωτέρω εργαστήρια.
τόµ. Ζ΄, σ. 2910.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των συνθηκών µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρία στα
µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. Ι΄, σ. 5213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5606, 5608.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοµοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση της
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γραφής «BRAILLE» ως επίσηµης γραφής των τυφλών στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6334.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7436.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9345.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9472.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των υποδοµών πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1424.
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 87.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 603, τόµ. Δ΄, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 770,
841, 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2024.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2962, 2970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών και αρχαιολογικών θησαυρών που
πωλούνται παράνοµα στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3181.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην
περιοχή «Ερείπια οικισµού Νεράϊδας» του Δήµου Σκοτούσας Νοµού Σερρών. τόµ. Η΄, σ. 3637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Διαµετακόµισης Βάµβακος. τόµ. Θ΄, σ. 4531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6183, 6222, 6239, 6263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του Προέδρου του ΟΠΑΠ για «στηµένους» ποδοσφαιρικούς
αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6451.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6632, 6642.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8332,
8344.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9500, 9501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10340.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10475, 10484, 10486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 711, 742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 915, 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1421, 1446, 1487, 1506,
1510, 1513.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 20.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φωκίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τρο-
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ποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 789,
821, 822, 842, 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία σχολείων Μέσης εκπαίδευσης για µαθητές
µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3155, 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3753, 3808, 3809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. τόµ. Θ΄, σ. 4724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5428, 5429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6018, 6019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7421, 7422.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8375, 8376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθη-

σης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9363.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
συνδροµή σε άγαµους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67%. τόµ. ΙΖ΄, σ. 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 677, 736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 883, 923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1047, 1048.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 475, 525, 559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 623, 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2638, 2744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3744, 3766, 3799,
3814, 3817.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4153.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4775.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5016,
5027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5383, 5384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6560.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6987, 6988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9095, 9100, 9168, 9169, 9208,
9215.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9418, 9419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10307, 10410, 10413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 476-478, 593, 610, 632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1253, 1254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και
Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1463, 1464, 1470, 1490.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 77.

Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 519.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2769, 2770, 2781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3256-3258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6462.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10327.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης του ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης για την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 580, 581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 760, 761, 762, 763,
764, 765, 766, 767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαρκή
χρηµατοδότηση των δήµων για την οµαλή λειτουργία των
παιδικών σταθµών τους. τόµ. Β΄, σ. 957, 958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1150, 1161, 1171, 1184, 1191.
Οµιλία του στη συζήτηση της τροπολογίας που αφορά τη
µετάθεση της ηµεροµηνίας για την έναρξη ελέγχου των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. τόµ. Β΄, σ. 1191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορή-
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γηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο Δήµο κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 158, 159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Ειδικό
Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 355, 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1292, 1293, 1312,
1313, 1323, 1324, 1325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου. τόµ. Ε΄, σ.
1556, 1557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στους δήµους παρακρατηθέντων πόρων, την αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3203, 3204.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3373, 3375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των µαθητών των Δήµων Μελίτης και Φιλώτα του Νοµού
Φλώρινας. τόµ. Θ΄, σ. 4730, 4731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας και τελικής
διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Ι΄, σ. 5047,
5048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5097,
5098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των δαπανών που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5405, 5406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης
Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στο κοινό του πάρκου αναψυχής της παλιάς χωµατερής Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6626, 6627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9129, 9134, 9325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 656, 692, 693, 694, 700, 708,
710, 733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1338, 1340, 1341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο
Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 25.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.

Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας
και Πρόνοιας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 420, 421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για κατάργηση της λίστας φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 40, 41, 42, 59, 60, 64, 72,
73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 178, 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2685, 2745.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3610, 3613,
3614, 3617, 3623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5249, 5250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. τόµ. Ι΄, σ. 5502.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5731, 5745, 5746,
5752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία από
την κατανάλωση των προϊόντων καπνού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6341,
6389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7136, 7138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7397.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10077, 10108, 10109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10270, 10396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 64, 65.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας και
της βιοµηχανίας ζάχαρης κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 321, 415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 514, 613.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή του
Δήµου Αµπελώνα Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782, 783.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) σε όλη τη χώρα, για την πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο µέσω γραµµών XDSL υψηλής ταχύτητας. τόµ. Β΄, σ. 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή
της Νέας Σµύρνης. τόµ. Β΄, σ. 1037, 1038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1067, 1068, 1069.
Οµιλία του στη τροπολογία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών. τόµ. Β΄, σ. 1067.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε την διαπίστευση των δηµοσίων ΚΤΕΟ στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Β΄, σ. 1069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεµβολών στις
συχνότητες επικοινωνίας των αεροσκαφών. τόµ. Γ΄, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 668, 670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα

Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο στο τοµέα των οδικών µεταφορών. τόµ. Ε΄, σ. 1771,
1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2032,
2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του συστήµατος των δηµοσίων συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2077, 2078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2799, 2800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Δυτικού Σιδηροδροµικού Άξονα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
2908, 2909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της φορητότητας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
τόµ. Ζ΄, σ. 2915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή ή όχι συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών και της FYROM µε το όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2920, 2921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Προαστιακού σιδηροδόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3345, 3346.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3648,
3649, 3651, 3652, 3654, 3658, 3659, 3660, 3661.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. Η΄, σ. 3660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε αναφορά υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παραβιάσεις στις πτήσεις του αεροσκάφους της υπηρεσίας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 4366.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύνθεση και στελέχωση των Διοικήσεων όλων των επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο. τόµ. Θ΄, σ. 4557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Ζοφριάς Άνω
Λιοσίων. τόµ. Θ΄, σ. 5010.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5022,
5023, 5030, 5031, 5032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων σε διαγωνισµό για
την προµήθεια λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ. 5212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των συνθηκών µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρία στα
µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. Ι΄, σ. 5213, 5214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
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της Κυβέρνησης για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων κ.λπ.
τόµ. I΄, σ. 5725, 5726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6527, 6575, 65936596, 6600, 6602, 6603, 6605, 6606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από τη διακίνηση βαρέων φορτίων µέσω του σταθµού
του ΟΣΕ στην Ελευσίνα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6977, 6978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των δροµολογίων του INTERCITY για Λιβαδειά και Θήβα.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8509, 8510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων
στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8761, 8762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8944, 8945, 8946, 8947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση της µελέτης των έργων αναβάθµισης του αεροδροµίου
στη Νέα Αγχίαλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9933, 9934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου - OIC.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10358, 10359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10392, 10414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των σιδηροδροµικών σταθµών στο Νοµό Ηλείας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 95.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 225, 226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερήτηση σχετικά µε τους µισθούς
των εργαζοµένων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 227, 228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1368, 1369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και
Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1512, 1513.
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 36.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 407, 408.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 366.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 91.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4780.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6137, 6153, 6154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 399.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ΄, σ. 399.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 700, 754, 755, 757, 758, 759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 972.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 61.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1137-1140, 1160, 1172, 1187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 182.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2960, 2969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφά-
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λιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6026.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7011, 7012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9079, 9080, 9081, 9126, 9174,
9180, 9181, 9187, 9189, 9213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1123, 1124.
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των Δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1011, 1017, 1019, 1020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
και αποπεράτωση του περιφερειακού δρόµου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1759,
1760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής. τόµ. Ε΄, σ. 1768,
1769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων καθαρισµού των φρεατίων και ρεµάτων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1770,
1771.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο
Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1813,
1814, τόµ. Ζ΄, σ.
3422.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1814, 1815.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ.
Ε΄, σ. 1815, 1816, τόµ. Ζ΄, σ. 3422..
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποχέτευσης
στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα της περιοχής των Μεσογείων. τόµ. Ε΄, σ. 2080, 2081.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Κόµβος Παπαναστασίου» στην πόλη του Ηρακλείου.
τόµ. Ζ΄, σ. 2844.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολης-Λεύκτρου-Σπάρτης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Ζ΄, σ. 2846, 2847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 2911, 2912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος αντιπληµµυρικής προστασίας στο
Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2918, 2919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3125,
3126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατος-λεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180, 3181.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3234, 3235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της παραλιακής λεωφόρου του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 3364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3391.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του γεωλογικού φαινοµένου στο δρόµο Ηρακλείου-Βιάννου Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιτέας-Άµφισσας-Θερµοπυλών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3563.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ. 3676, 3677.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών των Ολυµπιακών Έργων στο Νοµό
Μαγνησίας. τόµ. Η΄, σ. 3677, 3678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4944,
4964, 4983, 4984, τόµ. Ι΄, σ. 5170, 5172.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον του Ταµείου
Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ Α.Ε.) µετά την απώλεια των εσόδων του από τα διόδια µε τις συµβάσεις παραχώρησης των
αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Ι΄, σ. 5106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5211, 5212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του
Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5668, 5669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρ-
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δίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της αποθηκευµένης λάσπης από την Ψυττάλεια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5950, 5951.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
έργων οδοποιίας Ηρακλείου-Μεσαράς και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5977.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ανάπλαση της περιοχής από τον Ισθµό έως τον κόµβο
της Αρχαίας Κορίνθου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7331.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της καθίζησης του εδάφους στο Σταυρό Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7332, 7333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδροµίου στο
αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8292, 8293.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση έργων µε
το «ΣΥΣΤΗΜΑ της ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8364,
8365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµέτωση των προβληµάτων στον τοµέα των κατασκευών. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8816, 8817, 8818.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό
και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9001, 9002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9235, 9236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας στη χωµατερή Άνω Λιοσίων-Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9240, 9241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια στο Λατοµείο Μουσαµά. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9283, 9284.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στο βιολογικό καθαρισµό των λυµάτων Μεταµόρφωσης Αττικής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9323, 9324.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή έργων
πρόσβασης στην εθνική οδό, στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι
του Δήµου Γουβών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε
τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10160,
10161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163, 10164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τη µεταφορά της
λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου «Καστέλλι-Πλάτανος» Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284, 285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην έκδοση αδειών E-pass και TEO-pass κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του
κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 606,

607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1626, 1627, 1628, 1629.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (ΣΥΝ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 347.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 369.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα µεσογειακά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 442.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το τελικό κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 491.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 553.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 878.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 914.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εµπλοκές
και τις καθυστερήσεις στα µεγάλα έργα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
959.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση δηµιουργίας δασικών χωριών σε προστατευόµενες περιοχές. τόµ. Β΄, σ. 964.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1157.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1217.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1220, 1231.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµική
θωράκιση και πρόοδο των δηµοσίων έργων που κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1344.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της απασχόλησης στην περιφέρεια κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 93-95, 115, 176, 177,
190, 193.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτι-
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κή. τόµ. Γ΄, σ. 141, 142, 143.
Οµιλία της σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 156.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 202, 220,
239-242, 255, 261, 264, 265, 267.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας στην αγορά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 229.
Οµιλία της σε συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 734.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 758,
759, 784, 820, 827, 829, 832, 834, 844, 847, 852, 853.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο άρθρο 1 της
τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 970, 986, 987, 996, 997, 1018, 1038, 1052, 1056,
1060, 1061.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία, ασφάλεια
και συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1737-1739, 1748, 1779, 1781, 1866, 1868, 1870,
1871, 1875, 1878, 1921, 1929, 1932.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 1773.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας. τόµ. Ε΄,
σ. 1966.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2125.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3208/2003 για τα δάση, τον αποχαρακτηρισµό εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 2488.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2502, 2503.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου οδικού άξονα Κοµοτηνής-Βουλγαρίας. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2551.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν απο το Πρωτόκολλο
του Κιότο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2903.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
των στρατοπέδων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στους Δήµους, τη µετατροπή τους σε χώρους πρασίνου κ.λπ. τόµ. Ζ΄,

σ. 3126.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιπληµµυρική θωράκιση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 3235.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3260, 3328, 3342, 3343, 3345,
3346.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και την ελληνική φέτα στον εµπορικό πόλεµο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 3319.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3368, 3378.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους χαµηλούς
ρυθµούς απορρρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3562.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβάθµιση του ρόλου του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ. Η΄, σ. 3785.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3962.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4283.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 4729.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4923,
4868, 4969, 4984, 4992, τόµ. Ι΄, σ. 5142, 5160, 5167,
5169, 5171.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5006.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία αποθηκών κλοφέν στη Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5049.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5070.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 5211.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5409.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5780,
5782, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5816, 5832, 5836, 5837, 5838, 5841.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανά-
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πτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5867-5869, 5885.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5907-5910.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των υδραυλικών και των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του Έβρου. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6092.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6113, 6114.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6261.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6472,
6473.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6694, 6713, 6714, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6694, 6713, 6714,
6734, 6960, 6961, 6963.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7045.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εντοπισµό επικίνδυνης ουσίας στο µέλι κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7267.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7278.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για την
υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7376.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου και Δαδιάς. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7462.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που υπέβαλε η
Επιτροπή Ανταγωνισµού στα Σούπερ Μάρκετ στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8294.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8377.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του συστήµατος κτηνιατρικής ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8555, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8628, 8642, 8650.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση υγρών και αερίων καυσίµων στην προστατευόµενη

περιοχή Βάσοβα του Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8641.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8642.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επάρκεια ρεύµατος κατά τους θερινούς µήνες.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8725.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740, 8741,
8742.
Οµιλία της στην ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8741.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9282.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9304, 9305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9344, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9688, 9689.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9451, 9452.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλύτερη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9938.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων στα τρόφιµα κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10162.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 26, 28, 41, 46.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 61, 63, 84, 107, 124,
125, 128.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης της νοθείας στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
96.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 264, 274, 275.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 302, 321, 347,
348, 349, 396, 397, 398, 414, 426.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ζάχαρης και το µέλλον της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 388.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 396,
397.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 446.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
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απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 487.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών απο τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1026, 1029, 1079, 1091-1093, 1118, 1119,
1134.
Ο
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προαγωγών και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ.
Γ΄, σ. 449, 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 760,
841.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαχείρηση στερεών
αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 1408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3098.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3183,
3184, 3191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην άσκηση της Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3531, 3532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3973.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5955, 5963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10393.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο) (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 506, 507, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 594, τόµ. Δ΄, σ. 664, 667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2021,
2022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2729, 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3108, 3115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Προαστιακού σιδηροδόµου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5610.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5803,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5825, 5826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6025, 6061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6198, 6199, 6232, 6233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέ-
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ντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8593, 8594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9172, 9173, 9185, 9186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9901-9904, 9942, 9943, 9961, 9962,
9965.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9941.
Οµιλία του επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων δύο οδηγών από την Ολυµπιακή Ανώνυµη Ανεφοδιαστική Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίµου - OIC.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 75, 76, 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 622.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 147.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Πολιτισµού, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.). τόµ. Γ΄, σ. 17, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 750,
773-775, 779, 806, 807, 808-810, 822, 823, 824, 825,

827, 829, 830, 831, 833, 834, 838, 840, 843, 844, 845,
850, 851, 852, 853.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4412-4415, 4417, 4418, 4422, 4518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων των οµοσπονδιών στην
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5261,
5262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του Προέδρου του ΟΠΑΠ για «στηµένους» ποδοσφαιρικούς
αγώνες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6451, 6452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πόρισµα
των ελεγκτών για την οικονοµική διαχείριση στην Οµοσπονδία του Βόλεϊ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7045, 7046, 7047.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7052, 7053,
7054, 7062, 7063, 7064, 7066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 49, 50, 70, 71, 72,
76-80, 82, 88, 99, 100, 103, 107, 120, 121, 122, 123,
124, 126, 127, 129, 165.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 35.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο) (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 332, 333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 622, 623, 626,
627, 631, 632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
εγκαταστάσεων της πρώην αµερικανικής βάσης στον Ασπρόπυργο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ανεπιθύµητων.
τόµ. Β΄, σ. 1213, 1214.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1868, 1871, 1873, 1875, 1898, 1901, 1921, 1929,
1933.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» β) και «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2409,
2410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3084, 3085.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερε-
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ών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3520, 3521, 3527, τόµ. Η΄, σ. 3587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4131, 4140,
4141.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε
την απουσία του Υπουργού Γ. Αλογοσκούφη στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5383.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5480, 5481,
5486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των καταστηµάτων στην παράκτια ζώνη του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5855, 5856, 5857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8568.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1590, 1591.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε τη λέξη
«µπαλαµούτι» που χρησιµοποίησε σε τηλεοπτική εκποµπή.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1591.
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 282.
Παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ.
434.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ.
Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 238.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 342-344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1039, 1048-1051, 1052, 1053,
1065, 1067, 1069.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών σχετικά µε την παράταση προθεσµίας για
την έκδοση φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας. τόµ. Β΄, σ. 1069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1189, 1190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
σύνταξης λόγω θανάτου στους δικαιούχους ανεξάρτητως ηλικίας δια βίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2762, 2763.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2928-2931, 2932, 2934, 2939, 2940,
2941.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2932.
Οµιλία του στην έκφραση συµπαράστασης των κοµµάτων
για τους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3743, 3755, 3756,
3758, 3762, 3763, 3765, 3800, 3801, 3809, 3812, 3813,
3816, 3817, 3818, 3819.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3852-3854, 3855, 3858, 3859, 3862, 3863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4077-4079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 5263, 5264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία «HAYS LOGISTICS»
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κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5667, 5668.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9528-9532.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10043, 10044,
10045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10276, 10287-10289, 10290, 10291, 10292,
10293.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Καστανίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10291, 10416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 475, 476, 490, 497, 500,
501, 558, 565, 569-572, 595, 596, 613, 623, 632, 634,
623, 624, 632, 633, 634.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων και των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 610.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 110.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΚΚΕ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 551.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 606.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης
της Μαρίνας Ζέας σε ιδιώτες. τόµ. Α΄, σ. 620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 649.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας
και των θέσεων εργασίας στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ.
Β΄, σ. 748.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά. τόµ.
Β΄, σ. 938.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1041, 1062, 1068, 1069.
Οµιλία της στη τροπολογία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων µοτοσικλετών. τόµ. Β΄, σ. 1068.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του Δήµου Νίκαιας για την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβασιούχους που υπηρετούν στο Δήµο κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 158.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 377, 386.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 571-574, 610, 628, τόµ. Δ΄, σ. 655, 659, 662,
663, 665, 666, 669, 671, 676, 688, 693, 701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1157, 1182, 1203, 1227, 1239,
1242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2151.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ν. 2932/2001 για τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2764.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος αντιπληµµυρικής προστασίας στο
Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3038, 3114, 3137, 3138, 3164.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Καλλιθέα, την κατασκευή νέου κτιρίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3131.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3399, 3410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε τη λειτουργία του κέντρου κατά της παράνοµης εµπορίας στον
Αυλώνα». τόµ. Ζ΄, σ. 3424.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3438, 3510, 3513, τόµ. Η΄, σ. 3568, 3570, 3585.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ.
Ζ΄, σ. 3513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4037.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5778,
5798, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5815, 5834, 5835, 5836, 5837, 5841.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες της εταιρείας Royal
Olympic Cruises κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5861.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
τιµής των εισιτηρίων και των ναύλων των εµπορευµάτων
στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6135.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
του προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6456.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6471.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7715, 7735, 8232, 8247, 8255.
Οµιλία της σε τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
την εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε
ποινικά θέµατα». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9082, 9124, 9126, 9127, 9175,
9179, 9180, 9182, 9188, 9189, 9213, 9216.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9623, 9638, 9639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10187-10189, 10300, 10302, 10303, 10341,
10368-10370.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10341.
Οµιλία της σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ραδιοφωνικό Σταθµό «FLASH» και «FLASH GR». τόµ. ΙΖ΄, σ.
163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
172-175, 189, 195, 247, 249, 253.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που
αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1639,
1648.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β, σ. 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 503, 504.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1072-1074, 1086, 1087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1972,
2010, 2028, 2031.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2117, 2127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3152, 3153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδυνάµωση µέτρων φύλαξης των παραµεθόριων δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Η΄, σ. 3603, 3604.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4818, 4825.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5275, 5284,
5285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6200, 6234, 6239, 6267.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8329,
8330, 8341, 8342.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9524, 9525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9690, 9691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού» τόµ. ΙΖ΄, σ. 118, 128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
170-172, 194, 198, 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 752, 753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
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λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1452, 1454, 1507, 1508.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 89.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στους καπνοπαραγωγούς από τις τελευταίες αποφάσεις του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Β΄, σ. 742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 897, 917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 580, τόµ. Δ΄, σ. 694, 695, 701, 703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1194, 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2485.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2494, 2505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3105, 3106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3921-3923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της

νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5054,
5055, 5072, 5073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5820,
5821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5874, 5886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6690, 6714, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6690, 6714, 6731, 6732,
6959, 6961, 6962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7197, 7198.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7269, 7279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της εταιρείας ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε. στον Κορινό Πιερίας. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9154.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9246, 9258.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9292, 9307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10312, 10313, 10408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1237, 1238.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΤΗΣ)
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 71.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Άρτης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σελ.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ορ-
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γάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 839, 848, 858, 860,
861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1277, 1278, 1279, 1319, 1320,
1330, 1334, 1353, 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 696, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1292.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 64.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.

Α΄, σελ. 122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
του διαγωνισµού πρόσληψης δοκίµων πυροσβεστών κ.λπ.
τόµ. Α΄, σελ. 453.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1616.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005». τόµ. Ζ΄, σ. 2868.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3301.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4411, 4420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτήµατος της εταιρείας Λαϊκής Βάσης «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6007, 6063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ύδρευσης του Δήµου Νέας Αρτάκης
Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6585.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8849,
8850, 8884, 8900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
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άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 582, 631.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 47.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 660, τόµ. Β΄, σ. 697,
698, 701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του «Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ.
Β΄, σ. 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3360.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 219.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3923-3926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5640.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στο πρόγραµµα Μακροχρόνιας Παύσης Εκµετάλλευσης Γεωργικών Γαιών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6619, 6620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 739.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 106, 1062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 935,
936, 964, 965, 984, 985, 988.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 436.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβα-

σιούχων. τόµ. Β΄, σ. 968, 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1289, 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4662, 4751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10401.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9467, 9468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1174.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1460, 1461.
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο) (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 140.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 157.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών που συναλλάσσονται µε τις τράπεζες. τόµ. Β΄, σ. 745,
746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας στην αγορά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 229,
230.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 380, 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
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τόµ. Ε΄, σ. 1579-1581, 1582, 1590, 1593, 1594, 1595,
1727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2495-2498, 2506-2508,
2509, 2510, 2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3337, 3340, 3341, 3343, 3344,
3349, 3350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4052-4058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4367, 4368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5842,
5983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους µικροπωλητές υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6976,
6977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εντοπισµό επικίνδυνης ουσίας στο µέλι κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7266,
7267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
µουχλιασµένων γιαουρτιών στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7299, 7300, 7301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ακρίβεια και την κερδοσκοπία στην αγορά
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8288, 8289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να µη µετακυλισθούν τα πρόστιµα που υπέβαλε η
Επιτροπή Ανταγωνισµού στα Σούπερ Μάρκετ, στον καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8293, 8294.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8798, 8799, 8802, 8803, 8804, 8805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων στα τρόφιµα κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10161, 10162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352, 10353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9996, 10005, 10006, 10007, 10008, 10015,
10016, τόµ. ΙΖ΄, σελ. 30, 37, 46, 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 349-352, 363, 368,
371, 378, 390, 397, 420, 421, 422, 424, 425, 427.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή

τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 371.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ανεξάρτητος). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 270.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής ότι θα είναι
Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Α΄, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7435.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001
για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β΄, σ. 1297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβολή
κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυµπιακού Χωριού». τόµ.
Β΄, σ. 1346, 1347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1614, 1615.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2925, 2926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3754.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3854-3855, 3858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
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Ι΄, σ. 5240, 5241.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6984, 6996, 6997, 6998, 7000, 7009, 7022, 7023,
7025, 7026.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης
των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα,
στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους γενικούς
διευθυντές που υπηρετούν στο δηµόσιο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7501, 7502.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8303, 8304, 8305, 8310, 8311, 8314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8855,
8856, 8895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9167, 9183, 9208, 9214.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 562, 563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1336-1338, 1340,
1345-1347, 1356, 1358.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 224.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις». τόµ.
Δ΄, σ. 1040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1970,
2000, 2027, 2028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7489.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) µετά τα γεγονότα της
11-5-2005 στο χώρο του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8921.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9572.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10327, 10328.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του παραεµπορίου και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 579.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1454.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1633,
1648.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 245.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 345-347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη παύση των
αγωγών του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κατά των
αγροτών για αδικήµατα που φέρονταν ότι εκτέλεσαν κατά
τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α΄, σ. 519, 520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
εγκαταστάσεων της πρώην αµερικανικής βάσης στον Ασπρόπυργο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ανεπιθύµητων.
τόµ. Β΄, σ. 1213, 1214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1276, 1291, 1292, 1298, 1325,
1326, 1327, 1352, 1360, 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 404, 413, 427, 428, 429.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επι-
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τροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στην έξωση αποθεραπευθέντων
ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από
προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1762, 1763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
στη Γερµανία του κουρδικής καταγωγής Σινάν Μποζκούρ
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2761.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3302, 3307, 3308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην άσκηση της Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3393, 3394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανένταξη και αρωγή των θυµάτων Διεθνικής Σωµατεµπορίας.
τόµ. Η΄, σ. 3558, 3559, 3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4069, 4071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4297, 4312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4683, 4685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία αδιέξοδης κατάστασης στα διοικητικά δικαστήρια λόγω
του µεγάλου αριθµού δικών που εκκρεµούν κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 5947, 5948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5998, 6009, 6022, 6024,
6064, 6065, 6070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
παρακρατικών κυκλωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6623, 6624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄ αριθµόν 14 στη Σύµβαση για
την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστηµα
ελέγχου της Σύµβασης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8850,

8851, 8852, 8860, 8897, 8898, 8899, 8903, 8904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε
ποινικά θέµατα». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9040.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9541, 9542, 9543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης ανάµιξης Ελλήνων στα γεγονότα στη Σρεµπρένιτσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10133, 10134.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ.
795, 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαισύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 797, 802, 804, 797,
802, 804, τόµ. ΙΗ΄, σ. 903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διώξεις
συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1149, 1150, 1151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµµετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1631, 1632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1645,
1649.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής της από τη θέση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 336, 337.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 380.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 754, τόµ. Ι΄, σ. 5365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”. τόµ.
Δ΄, σ. 975, 976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4051.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4925,
τόµ. Ι΄, σ. 5144, 5145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7218.
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Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9457, 9458.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήλωσή του ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 283-288,
290.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 461.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 485.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: “Η κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της
Κυβέρνησης για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη”. τόµ. Β΄,
σ. 715-719, 720, 729, 730, 731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 450-452.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄, σ. 1789.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερήσιας Διατάξεως µε
θέµα: “Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2517, 2531.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 10241, 10244, 10256, 10257.
Οµιλία του στην κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ.
Ζ΄, σ. 2912, 2913.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ. 3069.
Οµιλία του επί του Κανονισµού για τον τρόπο εφαρµογής
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4171-4176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5056,
5057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5232-5235.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5700,
5711.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε

πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: “Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη”. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6417-6420, 6434, 6435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7351, τόµ. ΙΓ΄, σ. 7554, 7562.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8434-8437.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8474-8477, 8487-8489.
Οµιλία του επί της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη λήξη του
Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8543.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: “Ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική συνοχή”. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9384-9387.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9393-9396, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9574-9576.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10036-10040,
10047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 662-665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1127, 1128, 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1214-1217.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
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της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 356.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1658, 1661.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) “Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002” και β) “Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3092, 3093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3534, 3535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4680.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5920-5922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς”. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7727.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9539, 9540, 9541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10315.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δήλωσή της ότι επιλέγει για την εκλογή της τη Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 109.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 290-294,
298, 410, 411.

Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. τόµ. Α΄, σ. 463.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: “Η κατάσταση της Οικονοµίας και οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την Οικονοµία και την Ανάπτυξη”. τόµ. Β΄, σ.
720-723, 731.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση για την απονοµή µεταλλίων στους Έλληνες Ολυµπιονίκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Ε΄, σ. 4042.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερήσιας Διατάξεως µε θέµα: “Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ώστε να πετύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2521, 2532.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως προς
τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και απονοµή µεταλλίων. τόµ. Ζ΄, σ.
3069.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4171-4176.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5702,
5712.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: “Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη”. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6421-6423, 6435.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7552.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τον προσανατολισµό και την προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8477-8480, 8489, 8490.
Οµιλία της επί της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη λήξη του
Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8545.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9396-9398.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Αλέκας Παπαρήγα µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απασχόλησης των γυναικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10033-10036,
10046.
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10245-10247, 10258.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος”. τόµ. ΙΖ΄, σ.
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207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 556.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 98.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 655, 656, 661, 686, 689.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία “ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.”. τόµ. Ε΄, σ. 2118, 2127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 139,
142, 151, 152, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 478-480, 594, 611, 612,
632.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 232.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 302, 303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση της Ρυθµιστικής Αρχής
Θαλασσίων Ενδοµεταφορών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 487.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 910, 912, 919, 920.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1008-1010, 1018, 1020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1253-1255, 1261, 1262, 1263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. Ε΄,
σ. 1465, 1535, 1568, 1569, 1581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2498-2500, 2508, 2509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2775-2777, 2784.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2819-2822, 2827, 2828,
2832, 2833.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2832, 2833.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης,
τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέ-

λαιο κίνησης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3179.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3208, 3215, 3216, 3221, 3222, 3223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3329, 3339, 3341, 3343, 3346,
3347, 3348, 3349, 3350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3954.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4279, 4280-4282, 4286, 4287.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4867, 4868, 4869, 4870.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5065,
5066, 5067, 5078, 5079, 5080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 64676469, 6478, 6479, 6480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7355.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8366-8368.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9565, 9566, 9597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278Α΄)”. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 309, 377, 419,
424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση τηςκοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 496.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
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ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 390.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 59.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδ/νήσου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 703, 704, 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 69.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3128.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3129.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Ζ΄, σ. 3292, 3304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4154, 4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Θ΄, σ. 4299, 4315, 4316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4701.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 810, 827, τόµ. ΙΗ΄, σ. 838, 839, 856, 858.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ.
Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος Marketing και Διοίκησης Λει-

τουργών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Έδεσσα.
τόµ. Β΄, σ. 956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1248, 1249, 1258.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1075, 1076, 1087, 1092.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
έργων της Εθνικής οδού Νοµού Πέλλας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2550.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2818.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2818.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 4812.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4870.
Οµιλία του προς τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση
σχετικά µε τη λευκή ψήφο και το εκλογικό µέτρο. τόµ. Ι΄, σ.
5465.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5512.
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 117.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΚΚΕ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων στην
Ψυττάλεια, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς υπέρ του Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΛΑΦΚΑ). τόµ. Α΄, σ. 524.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων, την επίλυση του
προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να απαγορευθούν στη χώρα µας τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και µεταλλαγµένες καλλιέργειες. τόµ. Α΄,
σ. 598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµέων στους εργαζοµένους στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
κέντρων εκπαίδευσης και αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαρκή
χρηµατοδότηση των Δήµων για την οµαλή λειτουργία των
παιδικών σταθµών τους. τόµ. Β΄, σ. 957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των εισιτηρίων των πλοίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1256.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα µε το θάνατο δύο εργατών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη λήψη µέτρων στους εργασιακούς χώρους
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 408, 424, 428.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών και οικονοµικών προβληµάτων των ναυτεργατών των βοηθητικών πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού
που µονιµοποιήθηκαν κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της διαχείρισης της λάσπης στη µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων στην Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της δεύτερης οδικής σύνδεσης Περάµατος-λεωφόρου Σχιστού κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της παραλιακής λεωφόρου του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 3364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου. τόµ. Ζ΄, σ. 3395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση σε σύγχρονο κτίριο του Ιδρύµατος Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Σκαραµαγκά, την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
βίζας για τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Βουλγαρία.
τόµ. Η΄, σ. 3783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων Αναβύσσου. τόµ. Θ΄, σ. 4853.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4872.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 5014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εργαζοµένων γυναικών
στην ΕΥΔΑΠ, που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ λόγω θανάτου του συζύγου. τόµ. Ι΄, σ. 5052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5503.
Οµιλία του επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Α.
Μουσιώνη και Ι. Πατσιλινάκου. τόµ. Ι΄, σ. 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: “Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερ-

µαλισµού”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5867.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της αποθηκευµένης λάσπης από την Ψυττάλεια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αλβανίας για την ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ του Όπλου του Μηχανικού του Στρατού
των δύο χωρών”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάπτυξης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στο κοινό του πάρκου αναψυχής της παλιάς χωµατερής Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6627.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ελλείψεις σε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην
Ικαρία. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9236.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9625, 9640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τη µεταφορά της
λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ.τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10355.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 406-408.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εύρος των
αρµοδιοτήτων του Υπουργού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Α΄, σ. 607, 608.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των ακτοπλοϊκών δροµολογίων από την ηπειρωτική χώρα προς το
νησί του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Β΄, σ. 995, 996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3526, 3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4135-4138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4876, 4877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α”. τόµ. Ι΄,
σ. 5424, 5425, 5430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7443, 7444.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9558, 9559, 9560, 9561,
9593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στα
νησιά του Αιγαίου εν όψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 9620, 9621, 9622.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9636, 9637, 9644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9964.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και τη ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9964.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1547-1549.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του ως Υπουργός Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 241.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 301, 318,
415, 423-426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης για το θέµα των συµβασιούχων και την εφαρµογή ή όχι στην Ελλάδα της κοινοτικής οδηγίας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 455, 456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 547,
548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιοριστικές ηµεροµηνίες που τίθενται στο Προεδρικό Διάταγµα
για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων.τόµ. Α΄, σ. 585,
586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 653-656, 660, 662,
667, 671, 672, τόµ. Β΄, σ. 683, 693, 696, 698, 700, 702,
707, 752, 755.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφθορά
και τη δυσλειτουργία στη Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 873, 874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµόσιου τοµέα κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 874, 875.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 969-973, 978, 980, 981, 982, 983,
984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1141, 1142, 1145, 1146, 1148,
1174, 1176, 1177, 1178, 1183.
Οµιλία του επί του Κανονισµού περί συνταγµατικότητας
της διάταξης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου” σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ. 1142.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α.
και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου” σύµφωνα µε
το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
1145, 1146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 453, 460-463, 471, 472, 473, 479, 480, 481,
496, 513, 525, 527, 528, 529,536, 554, 562, 563, 564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1268, 1283-1286,
1290, 1295, 1296, 1300, 1306, 1307, 1317, 1320, 1321,
1326, 1330-1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, τόµ.
Ε΄, σ. 1415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 21622165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις τµηµαταρχών στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3360, 3361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4186-4189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4643-4646, 4647, 4694, 4696, 4697, 4710, 4711,
4738, 4739, 4741, 4748, 4749, 4754, 4755, 4756, 4757,
4758, 4767, 4770, 4778, 4787, 4788, 4789, 4904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5223, 5235, 5236-5239, 5245, 5246, 5247, 5248,
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5249, 5250, 5356, 5370, 5371, 5373, 5374, 5377, 5382,
5383, 5385, 5389, 5413, 5424, 5427, 5442-5444, 5450,
5451, 5452.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη από τον Βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλο για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ. Ι΄, σ. 5382, 5383.
Οµιλία του προς τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση
σχετικά µε τη λευκή ψήφο και το εκλογικό µέτρο. τόµ. Ι΄, σ.
5465.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών των δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα” 2. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6992-6995, 6997, 6998, 6999, 7000, 7003, 7007,
7008, 7016, 7019, 7023, 7024, 7025, 7026.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1. “Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα”. 2. “Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης
των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα,
στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6999, 7000,
7003, 7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για το “Βασικό Μέτοχο” και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7039, 7040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις καταστροφές στην περιοχή του Έβρου από
την υπερχείλιση του ποταµού, την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7040, 7042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αφορά στην περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7297, 7298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7350, 7352, 7388-7391, 7395.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη συνέντευξή του στην εφηµερίδα “Αυγή”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7536, 7537, 7538.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8296, 8299, 8300, 8301, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308,
8309.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8303.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:

“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8391, 8397, 8426, 8427, 8430,
8437, 8439, 8442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκλογικό
νόµο και τα λευκά ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8966, 8967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9078, 9092, 9104, 9117, 9124,
9127, 9140, 9141, 9142, 9172, 9174, 9176, 9177, 9178,
9180, 9185, 9189, 9191, 9192, 9195, 9197, 9202, 9203,
9204, 9213, 9214, 9215, 9216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφάνεια
και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9160, 9161.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά
θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9179.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9400, τόµ. ΙΕ΄, σ. 9443,
9444, 9489, 9503, 9504, 9515, 9567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9511.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10250-10253, 10259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των υποδοµών πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10467, 10468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 690, 696, 698, 647, 648, 652,
665-669, 671, 690, 696, 698, 711, 712, 715,718, 719,
720, 722, 723, 724, 737, 739, 744, 750, 756, 757, 758,
760.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 757,
758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1332-1336, 1342,
1343, 1343, 1347, 1348, 1356, 1357, 1358, 1359.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 13.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινω-
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νικής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού,
Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2683, 2684.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής”. τόµ. Θ΄, σ. 4342.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: “Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες”. τόµ. Θ΄, σ. 4537, 4546.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5367.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5514, 5522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6343,
6344.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9088.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9547, 9548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10075, 10076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Οργανισµός Εθελοντισµού “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1167-1169,
1187, 1394, 1395, 1412.
Οµιλία της στην τροπολογία του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη δηµιουργία φαρµακείων
παραρτηµάτων στα ακριτικά νησιά. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1412.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
της, ως Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 251.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 348, 349.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
χρηµατοδότησης της εταιρείας “Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας”. τόµ. Β΄, σ. 875, 876.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο µε το πέ-

ρας του “Γύρου της Αθήνας” κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1032, 1033.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 195, 196,
199, 210-213, 219, 232, 243, 250-253, 257, 258, 260,
261, 266.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συµβασιούχων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισµού κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 230, 231.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 232.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση
θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων
του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 294.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1809.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2089-2092, 2100, 2101.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4039, 4040.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή χρηµάτων από το Υπουργείο στον κρατικό προϋπολογισµό λόγω µη διάθεσής τους το 2004 κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5050,
5051.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
πόρων για την υλοποίηση του προγράµµατος “ΕΛΛΑΔΑ
2004” κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7293, 7294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8566, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8595-8599, 8602, 8603, 8628, 8665-8667, 8674,
8675, 8676, 8677.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9535, 9536.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 58.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Εκλογή του ως Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Α΄, σ.
194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 666, 667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµο-
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σίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1286, 1357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων”. τόµ. Γ΄, σ. 95, 186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 243, 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 409, 410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 445, 446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 576, 577.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Ζ΄, σ. 3298, 3306.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ά.
Διαµαντοπούλου. τόµ. Ζ΄, σ. 3306, 3307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3521.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο Κοινοβούλιο. τόµ. Ζ΄, σ.
3521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Θ΄, σ. 4303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5360, 5361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6020, 6021, 6022, 6024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8866,
8867, 8868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών

θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9186.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9411, 9412.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε Ειδική Ηµερήσια
Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµποστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 323, 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρύθµιση θεµάτων Πανεπιστηµιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις”. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1425, 1426.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. τόµ. Α΄, σ.
518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 895, 916.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και της Εργατικής Νοµοθεσίας στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Β΄, σ. 997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 1008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
της δηµοπράτησης του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Σχηµατάρι-Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 1252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1434, 1532, 1533, 1561, 1562, 1591.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το έργο κατασκευής
του αγωγού µέσης πίεσης φυσικού αερίου προς τη Χαλκίδα. τόµ. Ε΄, σ. 1812, 1813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
σύνταξης λόγω θανάτου στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας δια βίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2763.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2767, 2781.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατάρτιση Εθνικού
Σχεδίου Κατανοµής εµπορίας εκποµπών ρύπων. τόµ. Ζ΄, σ.
3232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των τιµολογίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλε-
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κτρισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 3320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η΄, σ. 3804, 3805, 3818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4271-4273, 4284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. Ι΄, σ. 5786,
5795, 5796, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5828, 5831.
Οµιλία του επί διαδικαστικού σχετικά µε την αλλαγή της
αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης. τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8727, 8728,
8740, 8742.
Οµιλία του στην ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9497, 9498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων οδικών αξόνων στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες στο
Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1481.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1526, 1540.
ΠΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χίου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
124.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.

τόµ. ΙΗ΄, σ. 1047.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6688, 6715, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6730, 6959.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 221.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 279.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 629, 630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 913.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 975.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας “Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων”. τόµ. Β΄, σ. 1053, 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1145, 1174.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α.
και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου” σύµφωνα µε
το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Β΄, σ.
1145.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. τόµ. Β΄, σ.
1230.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1295, 1296, 1297, 1328, 1329, 1361,
1362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 55, 56.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
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και Θρησκευµάτων: “Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων”. τόµ. Γ΄, σ. 108.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 139, 140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 215, 216,
236, 242, 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 328, 329, 343.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 384, 385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 416, 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 455, 456, 521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 588, τόµ. Δ΄, σ. 660, 687, 690, 699.
Οµιλία του σε συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 777,
778, 795, 796, 802, 825, 849, 850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 984, 1017, 1020, 1049.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1084, 1085, 1091, 1092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1174, 1175, 1177, 1234, 1235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1287, 1288, 1327,
1332.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1360.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1391,
1399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1473, 1474, 1573, 1574, 1575.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1621, 1622.

Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1662, 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1920, 1932.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον
χρόνο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ.
1968, 1969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ. 1992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2094, 2095.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία “ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.”. τόµ. Ε΄, σ. 2123.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση
της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2159.
Οµιλία του για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2159.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) “Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002” και β) “Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2450,
2451, 2452.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2777.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Ζ΄, σ. 2848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “α) Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005”. τόµ. Ζ΄, σ. 2863.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3055, 3056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3217, 3218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
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Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3275, 3276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3454, 3455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3997-3999,
4180, 4181.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4282.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: “Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες”. τόµ. Θ΄, σ. 4542, 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4651, 4652.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4871, 4872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4938.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5068,
5069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5240, 5377-5379, 5381, 5385.
Οµιλία του επί του θέµατος που ετέθη για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για το
προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α”. τόµ. Ι΄, σ.
5381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5520.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5681.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5742, 5743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. Ι΄, σ. 5786,
5797.
Οµιλία του επί διαδικαστικού σχετικά µε την αλλαγή της
αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειοψηφίας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης. τόµ. Ι΄, σ. 5786.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.

5923, 5924, 5925, 5926.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5960, 5961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6011, 6056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6110.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6149, 6150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6197.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6358.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6469,
6470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6537, 6550, 6551.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6708, 6709, 6950, 6951.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6951,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9171.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα” 2. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6985, 7004, 7005, 7006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7057, 7058.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7147, 7148, 7183.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7428, 7429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
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πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς”. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8244, 8245, 8246, 8247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8309, 8310.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8340,
8341.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8384, 8385, 8423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8601, 8602,
8603.
Οµιλία του στην απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8795, 8796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8864,
8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9121, 9122, 9170, 9171, 9186,
9187, 9191, 9192, 9193, 9194, 9212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9254, 9255.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9298, 9300, 9301, 9302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9355.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9404-9406, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9477, 9518, 9520.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε όσα ανέφερε στην οµιλία του για το θεσµικό ρόλο της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9919, 9920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278 Α΄)”. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9999.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10216, 10217, 10379, 10380, 10381.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τον χαρακτηρισµό που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και τους Βουλευτές του σε
οµιλία του. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 83.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση.τόµ. ΙΖ΄, σ. 147,
148, 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος”. τόµ. ΙΖ΄, σ.
188, 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 309, 317, 318.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 309.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 445, 446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 564, 574, 575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 687, 688, 698.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: “Θέµατα εξωτερικών φρουρών”. τόµ. ΙΖ΄, σ.
794, 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 892, 893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Οργανισµός Εθελοντισµού “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 954,
955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1074, 1075, 1076, 1132, 1133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1220, 1221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1435, 1436, 1437, 1497,
1509.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1497, 1509.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1537-1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση”. τόµ.
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ΙΗ΄, σ. 1590, 1591, 1592.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ.
Πάγκαλου σχετικά µε τη λέξη “µπαλαµούτι” που χρησιµοποίησε σε τηλεοπτική εκποµπή. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1592.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5364, 5365.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9430, 9431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 589.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 657.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 19.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση διορισµού Διοικήσεων στους Εποπτευόµενους Οργανισµούς του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας “Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων”. τόµ. Β΄, σ. 1056, 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του “Ολυµπιακού Χωριού” κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1185, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1570, 1571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ. 1984.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2088.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων της Αγροτικής Ασφαλιστικής. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2682, 2683.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική α-

301
σφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2922-2924, 2937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3043, 3044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3446.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική
Πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3647,
3657, 3660.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Η΄, σ.
3660.
Οµιλία του στην έκφραση συµπαράστασης των κοµµάτων
για τους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η΄, σ. 3743, 3756, 3761,
3762, 3763, 3764, 3765, 3800, 3811, 3812, 3814, 3817,
3818, 3819.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004”. τόµ.
Η΄, σ. 3842-3845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4101, 4102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη χορήγηση
του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2005 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4401.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: “Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες”. τόµ. Θ΄, σ. 4540, 4541, 4548, 4549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4688, 4689, 4690.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5509, 5510, 5521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από την επιχείρηση “ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ” κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6256.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6299, 6307, 6308.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6697.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. “Ρυθµίσεις για τους

εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα” 2. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7017, 7018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8591, 8592.
Οµιλία του στην ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740.
Οµιλία του στην απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8792-8795, 8803.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9291, 9292, 9306, 9307.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9526, 9527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9632, 9633, 9640, 9641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278 Α΄)”. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10001, 10005, 10006, 10007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιτάχυνση της διαδικασίας µετατροπής των συµβάσεων των σχολικών φυλάκων σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10159, 10160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10221, 10374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 297-299, 344, 370,
371, 391, 422, 426.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 370, 371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 501, 563, 564
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 701, 753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Οργανισµός Εθελοντισµού “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 987,
988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1211, 1212.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1534.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1534.

και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9886, 9887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1449, 1450.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10472, 10473, 10482.

Ρ

Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7399.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9908.

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 274.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 325.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρυθίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων”. τόµ. Γ΄, σ. 114, 119, 174, 189, 190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 246.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης”. τόµ.
Γ΄, σ. 558.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ. 2007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού”. τόµ. Ι΄, σ. 5592, 5605, 5613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6195, 6240, 6268.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6294, 6305.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7580.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8331,
8343, 8344.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9587, 9588.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 174.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη των
συµβάσεων των απασχολουµένων στην καθαριότητα των
Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).τόµ. Α΄, σ. 493,
494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων που εργάζονται στα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 746, 747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της Τελωνειακής Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, τον έλεγχο ελληνικών
λιµανιών από Αµερικανούς τελωνειακούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου “SOFTEX” στο Νοµό Δράµας.
τόµ. Γ΄, σ. 86, 87.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 592, 615, 626, 629, 630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη
προς το Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104, 1105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία της Ακαδηµίας του Λιµενικού Σώµατος στην
Αλεξανδρούπολη. τόµ. Δ΄, σ. 1350, 1351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1741, 1781, 1782, 1877, 1899, 1900, 1909, 1910,
1911, 1914, 1915, 1923, 1924, 1931, 1934, 1937, 1941,
1944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τελών κυκλοφορίας. τόµ. Ε΄, σ. 1758, 1759.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συρρίκνωση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στη Γερµανία. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2146, 2147.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002” και β) “Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2403,
2409, 2445, 2450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των οφειλών από κάθε είδους δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004 κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2432, 2433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3084, 3109, 3113, 3115, 3116, 3151, 3152,
3153, 3157, 3159, 3160, 3162, 3167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας “ΑΣΤΗΡ
ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” σε ιδιώτες, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
3560, 3561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564, 3565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσιακές κρίσεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3642, 3643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αθρόες
και ανεξέλεγκτες εισαγωγές προϊόντων από Κίνα, Ταϊβάν
µέσω πτήσεων ταχυµεταφορών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3782,
3783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4093-4096.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα ελευθέρας και τις
εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558, 4559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι΄, σ. 5183,
5187, 5188, 5191, 5193, 5194, 5195, 5196.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ρύθµιση των δανείων από τις Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ.
5763, 5764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5946, 5947.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του
κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
οικονοµικών ελέγχων σε Μητροπόλεις. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6088,
6089.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
φαινοµένων νοθείας και ακρίβειας στα καύσιµα. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6491, 6492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εισφοράς της Εκκλησίας στον Προϋπολογισµό. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6628, 6629.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6658,
6659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7172, 7199, 7222, 7224,
7225, 7244-7248, 7251, 7252.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την αναφορά του Βουλευτή Θ. Καράογλου ότι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγµένοι στην διαφθορά και διαπλοκή.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7251.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη όλων των
περιπτώσεων αγροτών από το νόµο για τα πανωτόκια. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7333, 7334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής φόρου κατοχής στα ακίνητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7545.
Οµιλία του σε συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των Διεθνών Συµβάσεων µέχρι
την ψήφισή τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις αποπληρωµής των καταναλωτικών δανείων κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση”. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1586, 1587, 1588, 1589, 1602, 1603, 1604, 1606.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 233.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4710, 4749, 4750, 4751.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου. τόµ. Θ΄, σ. 4749, 4750, 4751.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10219-10221, 10341, 10394, 10395.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 515, 517.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 60.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα της ακτοπλοΐας. τόµ. Β΄, σ. 1249, 1258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 502, 503, 557, 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 966, 967, 968, 995, 1015, 1036, 1053, 1056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3209, 3219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3498.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4275, 4285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: “Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες”. τόµ. Θ΄, σ. 4536, 4545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4700.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4857, 4874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. Ι΄, σ. 5806,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5838, 5839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: “Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9099, 9100, 9185.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9245, 9258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1041.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 33.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 689.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 965, 978, 979.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) σε όλη τη χώρα, για την πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο µέσω γραµµών XDSL υψηλής ταχύτητας. τόµ. Β΄, σ. 998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1301, 1322, 1323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 411.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 482, 517, 535, 553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 595, τόµ. Δ΄, σ. 666, 669, 682, 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Τροποποιήσεις άρθρων τουν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1613, 1614, 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1875, 1878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3080.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Ζ΄, σ. 3303, 33307, 3308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Η΄, σ. 3574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. τόµ. Η΄, σ. 3605.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική
πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3644,
3655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4657, 4784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των τοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ.
5102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5246.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5274, 5284,
5287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Μέ-

τρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6006, 6058, 6068, 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
συµµόρφωσης του ΟΑΕΔ προς δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6287.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα” 2. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6986, 6987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για το “Βασικό Μέτοχο” και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7510.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8295, 8296, 8311.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8303.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8332,
8344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8871,
8890.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8929, 8941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις στη µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9165, 9201.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
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στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 843, 858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1040, 1121, 1122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1328, 1329, 1341.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Επικρατείας, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία
για το βασικό µέτοχο. τόµ. Α΄, σ. 596, 597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη πρόσληψη
υπαλλήλων στην Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ).
τόµ. Α΄, σ. 618, 619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαπάτηση τηλεθεατών από τηλεοπτικά κουίζ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1243, 1244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4082-4084,
4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4649, 4712, 4742, 4743, 4744, 4745, 4748, 4750,
4779, 4782.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου. τόµ. Θ΄, σ. 4750, 4751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανοχή
της κρατικής τηλεόρασης σε υβριστικά συνθήµατα και βωµολοχίες στο πλαίσιο αναµετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Θ΄, σ. 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9198, 9200, 9211.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Ραδιοφωνικό Σταθµό “FLASH” και “FLASH GR”. τόµ. ΙΖ΄, σ.

162, 164.
ΡΩΜΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπηρεσιακού Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης για τη διεξαγωγή των εκλογών.τόµ. Α΄, σ.
192.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 643, 644, τόµ. Β΄, σ.
685, 709, 751, 752, 753, 758, 759, 761, 763, 764, 765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων σε βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Καρδίτσας. τόµ. Β΄, σ. 961.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 968, 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου”. τόµ. Β΄, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1290, 1291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4660.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5280, 5281,
5288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
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του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5374, 5375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του έργου εκτροπής του
Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5669.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα” 2. “Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7013, 7014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7537.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της γραφειοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8299, 8312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες που παρέδωσαν στην εταιρεία “ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ”
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9098, 9169, 9170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µη εξόφληση των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για
τη σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας “PRODACTA”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 361.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 434, 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 585, 617.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 191.

Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. τόµ. Α΄, σ.
518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µείωση του φόρου στα καύσιµα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 776, 777.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 918, 920, 921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
φορολογίας στα καύσιµα. τόµ. Β΄, σ. 962, 963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1216, 1217.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 378-380, 387, 389.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το έργο κατασκευής
του αγωγού µέσης πίεσης φυσικού αερίου προς τη Χαλκίδα. τόµ. Ε΄, σ. 1812, 1813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας. τόµ. Ε΄,
σ. 1966, 1967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2081, 2082.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2774, 2782-2784, 2786.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4277-4279, 4285, 4287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο στην αγορά των καυσίµων κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 4728, 4729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6705-6707, 6712, 6715, 6716.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τιµή του πετρελαίου και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7120, 7121.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
την εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή του Δήµου Κορώνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επάρκεια ρεύµατος κατά τους θερινούς µήνες.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8724, 8725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8734, 8735,
8736, 8737, 8738, 8743, 8744, 8745, 8745, 8746, 8747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων πάταξης της νοθείας στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
96, 97.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 287, 288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων διανοµής Φυσικού Αερίου και προοπτική σύνδεσης µε το Νοµό Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της κερδοσκοπίας στα καύσιµα. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1524, 1525.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 196, 218,
232-235, 253, 254, 261, 264, 268.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004”. τόµ.
Η΄, σ. 3849, 3850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4073.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 5013,
5026, 5032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6524, 6534, 6570,
6596, 6600.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6022, 6023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9087.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9361.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10083, 10084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1057.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων βαµβακοπαραγωγών της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 794.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 896, 917.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1002, 1013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1307, 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 260, 265,
267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 471, 472, 531, 532, 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 605, 626, τόµ. Δ΄, σ. 656, 661, 672, 678, 689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Τρο-
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ποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 779,
806, 821, 825, 828, 830, 833, 839, 847, 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 1002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1167, 1171, 1233, 1240, 1241,
1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1512, 1513, 1514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους λόγους
και τα κριτήρια που οδήγησαν σε εξατοµίκευση του πλαφόν
του βαµβακιού για τους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
1805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1912, 1923, 1931, 1933.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) “Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002” και β) “Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2002”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2736, 2737.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2772.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2963, 2970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας
στην απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποινικής νοµοθεσίας σχετικά
µε την καταστολή της ρύπανσης από τα πλοία. τόµ. Ζ΄, σ.
3209, 3219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3281, 3337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας “ΑΣΤΗΡ
ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” σε ιδιώτες, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3479, 3541, τόµ. Η΄, σ. 3581, 3586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η΄, σ. 3726.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής”. τόµ. Θ΄, σ. 4383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4708, 4709, 4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4943,
τόµ. Ι΄, σ. 5162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5359, 5360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. Ι΄, σ. 5784,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 5827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: “Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5881, 5882, 5883, 5888, 5889,
5890.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6141, 6156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6385,
6386.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6458,
6474, 6475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6582, 6583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6700, τόµ. ΙΒ΄, σ. 6957, 6958, 6963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς”. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8235, 8236.
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Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8565, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 8658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8771, 8798.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τόνωση του εσωτερικού τουρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9091, 9092, 9141.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9571, 9572.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οµαλή λειτουργία των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες)
των ξενοδοχείων. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278 Α΄)”. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10013, 10014, τόµ. ΙΖ΄, σ. 30.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10115, 10116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10310, 10408.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε τις διαγραφές
των επικαίρων ερωτήσεων λόγω κωλύµατος των Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 658, 716, 717, 743, 744, 759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 819, τόµ. ΙΗ΄, σ. 847, 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Οργανισµός Εθελοντισµού “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 950,

951, 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1039, 1106,1120, 1121.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 118/10.3.2004 Προεδρικό
Διάταγµα περί παραιτήσεώς του από Πρωθυπουργός. τόµ.
Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 361.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 408-410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4075.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7349.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9582.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Αιγαίου της
Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 137.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2811, 2812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 366.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Ανάπτυξης, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 237.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 411-414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα που
πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της
ακρίβειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 458, 459.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 898-909, 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα α-
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νάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 1058, 1059, 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1439, 1440, 1466, 1467, 1468, 1473, 1479,
1480, 1482, 1498, 1499, 1503, 1511, 1513, 1514, 1517,
1526-1528, 1530, 1531, 1532, 1536, 1559, 1562, 1564,
1565, 1567, 1568.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη Συνεδρίαση, βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1877, 1879, 1896, 1898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για µείωση των τιµών στα καύσιµα, την οικονοµική ενίσχυση των χαµηλόµισθων και συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2760, 2761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2772-2774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2913, 2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3269, 3271, 3272, 3273, 3274,
3275, 3279, 3323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των τιµολογίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 3320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3451-3453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρίσεις
προϊσταµένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3833, 3834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4177-4179.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4280, 4282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. τόµ. Θ΄, σ. 4724,
4725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει τα Ελληνικά Πετρέλαια για την
ασφάλιση των εγκαταστάσεών τους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4725,
4726, 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. Ι΄, σ. 5782,
5786, 5793, 5796, τόµ. ΙΑ΄, σ. 5811, 5814, 5818, 5819,
5821, 5830, 5831, 5832, 5839, 5842, 5843.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την αλλαγή της αρνητικής ψήφου σε θετική του εισηγητή της µειο-

ψηφίας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης. τόµ. Ι΄, σ.
5786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6687, 6691, 6692, 6710, 6712, 6737, 6738, 6946,
6947, 6948, 6949, 4956, 6961, 6962.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7556, 7557, 7558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς”. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8252, 8254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. τόµ. ΙΔ΄, σ.
8723, 8724.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8773, 8778, 8783, 8785, 8787, 8788,
8789, 8792.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9437, 9540, 9541, 9595,
9596, 9697, 9598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278 Α΄)”. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9985, 9999, 10000, 10002, 10011, 10012, 10016,
10022, 10023, τόµ. ΙΖ΄, σ. 19, 38, 42, 42, 44, 229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 “Περί ελέγχου µονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού” (ΦΕΚ 278Α΄)”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 304, 305, 309,
310, 312, 313, 314, 315, 338, 348, 364, 365, 366, 371,
392, 393, 401, 402, 411, 413.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 371.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 190.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εξωτερικών, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Β΄, σ. 752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσε-
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ων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 657, 658, 662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1871, 1873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
βίζας για τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Βουλγαρία.
τόµ. Η΄, σ. 3783, 3784.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Απόδηµο Ελληνισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6141-6145, 6146,
6147, 6148, 6149, 6154, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160,
6161, 6162.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7410.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1330, 1331.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1528.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 116.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (ΚΚΕ). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 140, 141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 317, 335, 341, 362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης”.
τόµ. Γ΄, σ. 441-443, 497, 499, 529, 543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στο Κέντρο Υποδοχής της Σάµου. τόµ. Ε΄, σ.
1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων

κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1737, 1737, 1779, 1868, 1870, 1871, 1874, 1897,
1901, 1911, 1920, 1921, 1929, 1935, 1938, 1942.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης”. τόµ. Ζ΄, σ. 3258, 3326, 3344, 3346, 3348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4074.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι΄, σ. 5186,
5196.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6100, 6114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6533, 6534, 6537,
6572, 6604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7132, 7133, 7172, 7173,
7229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7406.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9625, 9639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποσύνδεση της καταβολής της επιδότησης από τις καταληκτικές ηµεροµηνίες του κανονισµού υπογραφής των συµβολαίων
πώλησης των καπνών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10317, 10403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών αχλαδιών και ροδακίνων λόγω των χαµηλών τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 654, 709, 733, 734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
25 ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν για διόρθωση λαθών στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1523 .
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 15.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του θεσµού των “επικουρικών νοσηλευτών” για την
κάλυψη των επειγουσών αναγκών του υγειονοµικού µας
συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των πανωτοκίων από την Αγροτική Τράπεζα, τη µαταίωση
των πλειστηριασµών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200, 1201.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 35, 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 35, 38, 53-55, 61, 71.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της χαράδρας “Κουρουπητού” στο Νοµό Χανίων. τόµ. Γ΄, σ. 85.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα στην έξωση αποθεραπευθέντων
ψυχασθενών από πολυκατοικία στην Κυψέλη µετά από
προσφυγή ενοίκων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1762, 1763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2689, 2690, 2737, 2738.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3608, 3609,
3614, 3615, 3616, 3622, 3623, 3624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η΄, σ. 3716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία της συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3786.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004”. τόµ.
Η΄, σ. 3868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4071-4073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµε-

νης Αναπαραγωγής”. τόµ. Θ΄, σ. 4378, 4379.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5739-5742, 5751,
5752, 5753, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6352,
6387.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10081, 10082, 10115, 10140, 10142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 136,
143, 152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου βελτίωσης του δρόµου “Καστέλλι-Πλάτανος” Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών και τον ηλεκτροφωτισµό του
κόµβου Μουρνιών του Νοµού Χανίων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1185, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1320.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1320.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 342, 346, 364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 1006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: “Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”.
τόµ. Ε΄, σ. 1504, 1582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινη-
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τές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄,
σ. 1913.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002” και β) “Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 23892392, 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “α)Έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2003. β) Ψήφιση του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2005”. τόµ. Ζ΄, σ. 2865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση”. τόµ.
Ζ΄, σ. 3504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3882-3887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς”. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Είσοδος, διαµονή
και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα”.
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1095, 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση”. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1580.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 120.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΚΚΕ). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 312, 313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από την κακο-

καιρία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 444, 445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη παύση των
αγωγών του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος κατά
των αγροτών για αδικήµατα που φέρονταν ότι εκτέλεσαν
κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α΄, σ. 520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
τόµ. Α΄, σ. 568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ”. τόµ. Α΄, σ. 644, τόµ. Β΄, σ. 687,
751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων από την εγκατάσταση καµερών ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 744.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων. τόµ. Β΄, σ. 975, 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β΄, σ. 1281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τον παγετό αγρότες
του Νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 228.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Δ΄, σ. 733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού”. τόµ. Δ΄, σ. 756,
757, 783, 820, 825, 827, 829, 832, 834, 841, 846, 852,
853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργαστασίου “ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ”, τα προβλήµατα των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1253.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1362-1364.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα µε την πτώση των δύο µαχητικών αεροσκαφών
F16 στο Πήλιο, την τήρηση των µέτρων ασφαλείας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1960.
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Οµιλία του για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 47 του ν.3220 /04 και για τους εργαζόµενους της “Αθηναϊκής Χαρτοποΐας Α.Ε.”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων κατά της εταιρείας που κατασκεύασε
τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 10161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Ζ΄, σ. 3057.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3405, 3412.
Οµιλία του στην έκφραση συµπαράστασης των κοµµάτων
για τους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η΄, σ. 3743, 3747, 3801,
3802, 3813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 3938, 4087,
4088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. τόµ.
Θ΄, σ. 4649, 4650, 4752, 4753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ασφαλούς επεξεργασίας και τελικής
διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Ι΄, σ. 5048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7375.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
“Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης”. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8370, 8371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8851,
8852, 8873, 8889, 8899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9356, 9357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις διατάξεις και τις τροπολογίες ότι δεν µπορούν να συζητηθούν
γιατί είναι άσχετες στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10217-10219, 10291, 10363, 10382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της TRIUMPH, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10469.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: “Θέµατα εξωτερικών φρουρών”. τόµ. ΙΖ΄, σ.
794, 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1223, 1224,1288, 1311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών καταδίκης µαθητών για τη συµµετοχή τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1631.
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Εκλογή του ως Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ.
194.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων “Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων”. τόµ. Γ΄, σ. 178, 182, 187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ΄, σ. 429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Γ΄, σ. 579, 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού”. τόµ. Δ΄, σ. 1311.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη Συνεδρίαση, βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480, 1481.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν ο ειδικός
αγορητής επιτρέπεται να είναι και εκπρόσωπος του κόµµατός του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ. 1994.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2831, 2832,
2833, 2834.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2832.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 3129,
τόµ. Ι΄, σ. 5420.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ά.
Διαµαντοπούλου. τόµ. Ζ΄, σ. 3306, 3307.
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Οµιλία του στην έκφραση συµπαράστασης των κοµµάτων
για τους οµήρους της λεωφοροπειρατείας και στις οικογένειές τους. τόµ. Η΄, σ. 3743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
βίζας για τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Βουλγαρία.
τόµ. Η΄, σ. 3784.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε
την απουσία του Υπουργού Γ. Αλογοσκούφη στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
“Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού”. τόµ. Θ΄, σ. 4306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.”. τόµ.
Ι΄, σ. 5385, 5421, 5422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5822.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το χρόνο που
παίρνουµε από τη δευτερολογία για την πρωτολογία. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης”. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6700.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6709,
6710.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Δ. Τσιαµάκη, Ι. Παρασκευά. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6737, 6738.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6950, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9917, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1497.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6951.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1. “Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα”. 2. “Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης
των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα,
στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7023.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την αναφορά του Βουλευτή Θ. Καράογλου ότι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγµένοι στην διαφθορά και διαπλοκή.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7251.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
την εισαγωγή Βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8256.

Οµιλία του επί του Κανονισµού στην Ειδική Ηµερήσια
Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9459.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9964.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10075.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και Βουλευτές στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: “Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10204, 10199, 10200.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1257, 1319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1403.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 277.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 402-405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων ασφαλούς
διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 488,
489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συσσώρευση λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων στην
Ψυττάλεια, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθείκ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 489, 490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το τελικό κόστος των Ολυµπιακών Έργων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 490, 491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 522, 523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του ν.732/77 για τη δηµιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού
πρασίνου στο χώρο των στρατοπέδων στο Γουδί. τόµ. Β΄,
σ. 775, 776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εµπλοκές
και τις καθυστερήσεις στα µεγάλα έργα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
958, 959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του Πηνειού ποταµού. τόµ. Β΄, σ. 960, 961.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση του νέου αεροδροµίου της Νήσου Καλύµνου. τόµ. Β΄, σ.
1343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµική
θωράκιση και πρόοδο των δηµοσίων έργων που κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1344, 1345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων υδροδότησης του Δήµου Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 875, 876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις”.
τόµ. Δ΄, σ. 963, 969, 972, 979-982, 983, 984, 996, 1000,
1007, 1008, 1011, 1012, 1015, 1017, 1036, 1039, 1040,
1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1052, 1055,
1058, 1059, 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ΄, σ. 4926,
4932, 4971, 4979, 4980, 4981, 4982, 4984, 4986, 4989,
4990, 4993, τόµ. Ι΄, σ. 5136, 5140, 5144, 5145, 5147,
5150, 5156-5159, 5160, 5161, 5162, 5164, 5165, 5166,
5167, 5172, 5317.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Σ. Μάνου. τόµ. Ι΄, σ. 5147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5274, 52765280, 5281, 5283, 5286-5288, 5289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το κλείσιµο της χωµατερής στα Άνω Λιόσια. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7539, 7540.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9568-9571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την εξέλιξη του έργου εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
9619, 9620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ.
1315, 1316, 1317, 1318, 1319.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1315.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων”. τόµ. Γ΄, σ. 109-111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε΄, σ. 1994,
1995, 2000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: “Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005”. τόµ. Η΄, σ. 4096, 4097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού”. τόµ. Ι΄, σ. 5608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης”. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού” τόµ. ΙΖ΄, σ. 119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος”. τόµ. ΙΖ΄, σ.
182, 183, 249, 250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΖ΄, σ. 566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: “Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1458.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 97.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 625, 626, 632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 756, 759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
για σκάνδαλα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 198-201,
212, 216, 219, 232, 235, 236, 237, 254, 255, 258, 260,
262, 263, 267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδα-
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στών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2003,
2013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4941,
4942, 4943, 4982, 4983, 4984, 4992, τόµ. Ι΄, σ. 5161,
5162, 5167, 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5633, 5634, 5648.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ.
5824.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6492, 6493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών Οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7050, 7061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7225, 7226, 7243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7399-7401.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων σχετικά µε την αναστολή
του νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8255.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8444.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9482, 9562, 9563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1087, 1089,
1114, 1115, 1137, 1138, 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10296, 10395, 10396.

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 254.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 256.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 298-301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία από την πτώση του Σινούκ, τον
καταλογισµό ευθυνών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1032, 1033, 1034.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1653-1655,
1661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4147-4149,
4151.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5912, 5913, 5928, 5931, 5932, 5933, 5934.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την µοµφή που απηύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας στο Βουλευτή Ε. Βενιζέλο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5913.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9485-9487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9900, 9913, 9914, 9915, 9916, 9918,
9925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια πολεµικών αεροσκαφών απο τις ΗΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 603, 604.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α», σ. 192.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό

319
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 184.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 103.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4162, 4163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7516, 7517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1254, 1255.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 108.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3932, 3933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7361-7363.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 975,
976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1299.
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ.
Α΄, σ. 192.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 80.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου
Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης για την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 700, 701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1182, 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1155, 1180, 1182, 1197, 1205,
1225, 1238, 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1503, 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1873.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συρρίκνωση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στη Γερµανία. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2146.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Κόµβος Παπαναστασίου» στην πόλη του Ηρακλείου.
τόµ. Ζ΄, σ. 2844.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ.
2984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3184,
3192.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης. τόµ. Ζ΄, σ. 3233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3262.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
κάθετων ειδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς και Ηρακλείου-Βιάννου. τόµ. Ζ΄, σ. 3422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πο-
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λιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3646,
3656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4159, 4160.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα ελευθέρας και τις
εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. τόµ. Θ΄, σ. 4558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4704.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4816, 4824.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων βιολογικού καθαρισµού στους Δήµους Μοιρών και
Γουβών του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 4893.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5018,
5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας από τους πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ.
Ι΄, σ. 5107.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ρύθµιση των δανείων από τις Τράπεζες βάσει του ν. 3259/2004. τόµ. Ι΄, σ.
5763.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του
κτηρίου Ηλεκτρικής Ηρακλείου στο Δήµο Ηρακλείου. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 5976.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
νέου οικισµού Αγίου Ιωάννη του Δήµου Κόφινα. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6395.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
φαινοµένων νοθείας και ακρίβειας στα καύσιµα. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 6491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6555, 6603, 6605,
6606.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη των αγροτών των Αχαρνών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8251, 8255.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8446.
Οµιλία σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση
αιτηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8626, 8659,
8660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8872.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8932, 8943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10271, 10389, 10390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)» τόµ.
ΙΖ΄, σ. 31, 32.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
επιδότησης της σουλτανίνας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 560.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εξωτερικών στην Κυβέρνηση του
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Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα βασανιστήρια αιχµαλώτων στο Ιράκ, τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884, 885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
βίζας για τους Έλληνες επισκέπτες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 891, 892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου ενόψει της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 1547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την υλοποίηση ή όχι των κεκτηµένων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2765, 2766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
4813, 4814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών σταθµών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτροπή τους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7044, 7045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7381-7383, 7395, 7396, 7405, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 7522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
Κρατών-Μελών τους αφ΄ενός και του Τουρκµενιστάν
αφ΄ετέρου». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση και το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1416.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 95.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Εκλογή της ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εύρος των
αρµοδιοτήτων του Υπουργού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Α΄, σ. 608.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 665.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1153, 1154.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 100, 103, 116, 119, 179,
191, 192.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Ειδικό
Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 355.

Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου του κάθετου οδικού άξονα «Ηράκλειο-Μεσαρά». τόµ.
Ε΄, σ. 1815.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2086, 2087, 2099.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3186,
3192.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3300.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3865, 3866.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4382.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του «ΟΠΑΠ
Α.Ε.». τόµ. Θ΄, σ. 4410, 4420.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4670.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της σχολικής στέγης του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ.
4815, 4823.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περικοπές
στις χρηµατοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού στο
Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 5003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5369.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5955, 5962.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6025.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6265.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6292, 6304.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6386.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6634, 6643.
Οµιλία της στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτρο-
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πή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6979, 7020, 7021.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7191.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7404.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 7580, 7588.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τους βιολογικούς καθαρισµούς των Δήµων Μοιρών και Γουβών. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7607.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8333,
8343, 8345.
Οµιλία της επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8550-8553, τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8642, 8645, 8647, 8648, 8668, 8670, 8680.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό
και την υλοποίηση των έργων στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ.
ΙΔ, σ. 9001.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8642.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της κτηριακής υποδοµής του
καρδιοχειρουργικού κέντρου του Νοσοκοµείου Ηρακλείου.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 8721.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8973,
8984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9347, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9884.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9509, 9510.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την περικοπή του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10078, 10079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10330, 10397.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 681.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 876, 916, 917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 967,
968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1082, 1122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1430, 1431.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1643.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αντικατάσταση των Περιφερειαρχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων των γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 594, 595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ) για την ισοτιµία
των πτυχίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 604, 605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της Υπουργικής απόφασης για τη βάση επιτυχίας στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων στα Πανεπιστήµια του εξωτερικού και για τους εξετασθέντες πτυχιούχους οδοντιατρικής και ιατρικής µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής. τόµ.
Α΄, σ. 617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της αλλοδαπής εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των πτυχίων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 792, 793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος Marketing και Διοίκησης Λειτουργών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Έδεσσα.
τόµ. Β΄, σ. 956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πειραιά. τόµ. Β΄, σ. 1214, 1215.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1219, 1220.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση. τόµ. Δ΄, σ. 1356-1358, 13661368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων) λόγω περιορισµένου αριθµού επιτυχόντων. τόµ. Ε΄, σ. 1760, 1761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1969,
1988, 1989, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020,
2026, 2030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2802, 2803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 2909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
τόµ. Ζ΄, σ. 2957, 2958.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2963, 2971, 2972, 2973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελλιπή
χρηµατοδότηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα προβλήµατα λειτουργίας τους. τόµ. Ζ΄, σ. 3361,
3362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκλογή
Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, τη λειτουργία του
Πρυτανικού Συµβουλίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µονιµοποιήσει τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων των τµηµάτων διεύρυνσης
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ι΄, σ. 5216,
5217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των συµβασιούχων διδασκόντων στα Α.Ε.Ι.
τόµ. Ι΄, σ. 5411, 5412.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5956, 5963,
5964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6096, 6097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6193-6195, 6236, 6237, 6240, 6263, 6268, 6269,
6270, 6319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων του Τµήµατος «Χωροτα-

ξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στη Βέροια. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 6975.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους πρώην συµβασιούχους εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θεσσαλονίκης (Κ.Π.Ν.Θ.). τόµ. ΙΒ΄, σ. 7119, 7120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηµερίδα
της ΔΑΠ στο ΤΕΙ Αθήνας µε θέµα τη «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7213, 7214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Εθνικό
Διάλογο για την παιδεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7463, 7464.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 7583, 7589, 7590, 7592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
4ου Τµήµατος στην Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8285, 8286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9683, 9696, 9698,
9891, 9974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10357,
10358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
167, 172, 184-186, 187, 209, 212, 213, 245, 246, 251,
252, 25310755 .209, 212, 213, 245, 246, 251, 252, 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 870, 890, 894, 895, 907,
924-926, 927, 929, 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1418, 1421, 1431, 1460,
1495, 1497, 1500, 1504, 1507, 1508, 1514.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 204.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1039, 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1308.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικο-
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νοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3901-3904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α». τόµ. Ι΄,
σ. 5425.
Οµιλία του επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Α.
Μουσιώνη και Ι. Πατσιλινάκου. τόµ. Ι΄, σ. 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7401-7403.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1018, 1085-1087, 1113, 1114.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
νέου µουσείου της Ακρόπολης. τόµ. Α΄, σ. 626, 627, 633,
634.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Πολιτισµού, στην Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 1173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση του Μεγάρου Ιόλα στην Αγία Παρασκευή κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 936, 937.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1388,
1397, 1400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων συµβασιούχων στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2434, 2435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη πραγµατοποίηση του προγράµµατος «πάµε σινεµά» τη φετινή
χρονιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2716, 2717.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του ρωµαϊκού
δρόµου που αποκαλύφθηκε στη Βέροια. τόµ. ΣΤ΄, σ.
10132.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης του µνηµείου Νεωρίων Ηρακλείου. τόµ. Ζ΄, σ.
2984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των λατοµείων στην περιοχή του Μαρκόπουλου, την περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
3132, 3133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών και αρχαιολογικών θησαυρών που
πωλούνται παράνοµα στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3181,
3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκθεση
αυτοκινήτων της BMW στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περικοπές
στις χρηµατοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού στο
Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 5003, 5004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων, εκπόνησης µελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5168,
5169, 5170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5611, 5614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5629, 5630, 5634, 5639,
5640, 5641, 5642, 5643, 5649, 5650, 5651, 5653.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5651,
5653, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση αίθουσας στο Μέγαρο Μουσικής για τον εορτασµό
της Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6288.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6631, 6635-6637,
6644, 6645, 6646, 6647.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε την προστασία και την ανάδειξη του πρώην «Βασιλικού Κτήµατος»
στο Τατόι και β) µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του
κτήµατος Τατοΐου και την προστασία των αρχαιοτήτων της
Δεκέλειας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7086, 7087, 7088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011, 9012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9939,
9940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 10129, 10130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10130, 10131.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία σχολών ΑΕΙ καλλιτεχνικής κατάρτισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10361, 10362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10473, 10474, 10475, 10476, 10478,
10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485,
10486, 10487, 10488, 10490, 10492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 951953, 957, 968, 971, 981, 982, 983, 987, 988, 989.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 105.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 136.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 679, 699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3488.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4101, 4105.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4777.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη του Ιαµατικού Τουρισµού και του Θερµαλισµού». τόµ. ΙΑ΄, σ. 5869.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8615.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). τόµ. ΙΔ΄, σ. 8974,
8975, 8985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 673-675.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 936939, 965, 983, 986, 988.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 16351639.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3065, 3159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
Βαβύλη και Τριανταφυλλάκη και τις σχέσεις τους µε την Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9078, 9125, 9173, 9182, 9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9952, 9953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 376.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 513.
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 121.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 388.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 118.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης (ΚΚΕ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 305-307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου «SOFTEX» στο Νοµό Δράµας.
τόµ. Γ΄, σ. 87.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα κλωστήρια
«ΛΑΝΑΡΑ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 357.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 375-377, 386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου ΦΑΝΚΟ Α.Ε., τις απολύσεις εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1299, 1230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
της φετινής εσοδείας σιτηρών σε ικανοποιητικές τιµές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 1349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1436, 1480, 1481, 1499, 1533, 1562, 1563,
1564, 1568, 1581, 1592, 1595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αρµενίας, που
αφορά τη συµµετοχή µιας διµοιρίας τυφεκιοφόρων των Ενόπλων Δυνάµεων της Δηµοκρατίας της Αρµενίας στο Ελληνικό Τάγµα στο Κόσοβο στο πλαίσο των επιχειρήσεων
της KFOR». τόµ. Ε΄, σ. 1441.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη Συνεδρίαση, βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους της τεχνικής εταιρείας «Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1549.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Σώµατα
Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1611, 1612.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του εργοστασίου ΑΝΚΕΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1765, 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία «ΒΑΛΚΑΝ
EXPΟRT», την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την
καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1964,
1965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απολυµένοι της εταιρείας «ΦΑΝΚΟ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
2483.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2500.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πετρελαϊκή κρίση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 3317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3334.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3401, 3410,
3411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της επιχείρησης «ΚΟΡΤΑΓΚ» και τη µεταφορά της στη
Βουλγαρία, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 3640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3805.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών
του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3837.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3864, 3865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3892-3897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
«ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4402, 4403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της βιοµηχανίας
«ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του καπνεργοστασίου Μιχαηλίδη από την Ξάνθη στα Σκόπια, τις επιπτώσεις στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5218, 5219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της ΣΕΒΑΘ στη Ξάνθη, την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6094.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου να περικόψει επιδοτούµενες εκτάσεις βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
ασφαλιστικής εκκρεµότητας των εργαζοµένων στην εταιρεία παραγωγής αµιάντου «ΕΛΛΕΝΙΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
6974.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα».
τόµ. ΙΒ΄, σ. 6985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7343-7346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την ΑΤΕ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης η «Οµοσπονδία» για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της βιοµηχανικής τοµάτας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
7538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.

7724, 7725.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς επικίνδυνων φυτοφαρµάκων και αποβλήτων από το εργοστάσιο «DIANA» στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9990-9992, 10008, 10009, 10021, τόµ. ΙΖ΄, σ. 19,
24, 25, 26, 40, 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10284, 10285, 10387, 10388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των απολυµένων από το εργοστάσιο της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο της «Οµοσπονδίας» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ. ΙΖ΄, σ. 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
179, 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1576-1578, 1592, 1599-1600, 1605, 1606.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 248.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 337, 338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 648, τόµ. Β΄, σ. 699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
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φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/
2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 448, 530, 531, 556, 557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 622, 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 785,
786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1468, 1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3711, 3712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,
φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 5188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7174, 7175.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση θεµάτων». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9922, 9923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1248, 1303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1438.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 38.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1255, 1256, 1257, 1307-1309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10106, 10107.
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ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 92.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 684, 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4134.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4276.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5058,
5074, 5075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού στην ΕΑΒ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των δροµολογίων του INTERCITY για Λιβαδειά και Θήβα.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 558.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 6.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Εκλογή του ως Γ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ.
194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 835, 839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5598.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6337.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 6952, 6960,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7174, 7175
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος
της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση θεµάτων». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9110.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9941.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10304,
10305.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε τις διαγραφές
των επικαίρων ερωτήσεων λόγω κωλύµατος των Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 99, 100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 324.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 501, 502, 503.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 399,
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1285, 1286, 1287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα Δηµόσιας Υγείας στη Δυτική Αττική από µεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυµατολάσπης κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1626, 1628.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 377.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα
ανάθεσης των Δηµοσίων Έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 990, 991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3121, 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3506, 3507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4120, 4121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 49354938, 4980, 4981, 4982, 4991, τόµ. Ι΄, σ. 5150, 5151,
5152, 5159.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5148,
5150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7157, 7158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1306, 1307.
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 65.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 504, 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1495.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις στην
Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. Ε΄, σ. 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1982,

1983, 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5431.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6182, 6221, 6222, 6238, 6239, 6263, 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
197, 198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 870, 907, 928.
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 85.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδα-
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στών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2628, 2723, 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1489.
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Δηµόσιας
Τάξης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 193.
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευρυτανίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 674.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3482, τόµ. Η΄, σ. 3578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4085-4087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8592.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 8.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 2953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4346, 4382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6392.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10088.
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ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, στην Κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 385.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 394, 395.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9495, 9497.
ΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 358.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 114.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΚΚΕ). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή βοηθήµατος στους εργαζοµένους στις Βιοµηχανίες Κονσερβοποιΐας του Νοµού Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή κανόνων ασφαλούς
διέλευσης στο πέρασµα των Τεµπών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αισχροκέρδειας των καπνεµπόρων σε βάρος
των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή του
Δήµου Αµπελώνα Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία δενδροκαλλιεργητών της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 840, 848, 858, 861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη κακοκαιρία βαµβακοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του Πηνειού ποταµού. τόµ. Β΄, σ. 960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1160, 1172, 1187, 1189, 1190.
Οµιλία του στη συζήτηση της τροπολογίας που αφορά τη
µετάθεση της ηµεροµηνίας για την έναρξη ελέγχου των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. τόµ. Β΄, σ. 1190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και

φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Αγροτικής Τράπεζας για την τύχη της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της συρµατουργίας «ΔΑΡΙΓΚ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
οδηγού που εργαζόταν στην εταιρεία «ΝΤΙΕΣ» λόγω άρνησής του να υπερφορτώσει το φορτηγό που οδηγούσε κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 1767.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πεζοδροµίου παράλληλα µε την Εθνική Οδό στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. τόµ. Ε΄, σ. 1815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1930, 1936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού του 1998. τόµ. Ε΄, σ. 2046.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2095.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.». τόµ. Ε΄, σ. 2124, 2125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Ελασσόνας και του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση απόφασης του Νοµάρχη Φωκίδας για αναδάσωση περιοχής στην πεδιάδα του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2822, 2823.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3396, 3397,
3409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
του εργοστασίου ΦΡΟΖΑ από τη Λάρισα στη Βουλγαρία, τις
επιπτώσεις της µεταφοράς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3752, 3807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
ολόκληρης της αποζηµίωσης στις χήρες αποβιωσάντων αγροτών που είχαν ενταχθεί στα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης. τόµ. Η΄, σ. 3835.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3845-3847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων και των ενσήµων στους εποχικούς εργαζόµενους στη δακοκτονία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλι-
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ση των δικαιωµάτων των καθαριστριών στην Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Θ΄, σ. 4735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκαίων θέσεων νοσηλευτικού και επιστηµονικού
προσωπικού στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ΄, σ. 4807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από πυρκαγιά η Θεραπευτική
Κοινότητα «Έξοδος» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ» στη Λάρισα, την καταβολή
των οφειλοµένων στους εργαζοµένους κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
5215, 5216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5227, 5228, 5415, 5416, 5423, 5448, 5451.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 247 και ειδικό 28 του σχεδίου νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης:
«Ρυθµίσεις για τους αποσπασµένους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5446.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 253 και ειδικό 33 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». τόµ. Ι΄, σ. 5448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εργοτάξιο της Δρακότρυπας Νοµού Καρδίτσας, όπου εκτελούνται έργα για την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των δηµοσίων
σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6082.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6101, 6102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αναδροµικών του ΛΑΦΚΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για
την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7313, 7314.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της καθίζησης του εδάφους στο Σταυρό Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Αγροτικού Μουσείου στο Κιλελέρ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον συµψηφισµό των προκαταβολών που έλαβαν οι αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από τον παγετό λόγω καθυστέρησης καταβολής
των αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 7543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση

προβληµάτων των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8287.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διέλευση των τρένων
στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 8761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «SOULIS» στη Λαµία κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των πευκοδασών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9618.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9626, 9640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10200, 10201, 10404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)». τόµ.
ΙΖ΄, σ. 32.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
από το δηµόσιο της ευθύνης νοσηλείας και αποκατάστασης
των ψυχικά αρρώστων και των βαριά αναπήρων κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Κυβέρνησης για την επιβολή πληρωµής νοσηλίου στους
ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγορά-Θέµατα
Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 480.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διώξεις
συνδικαλιστών κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1150, 1151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1206, 1208, 1259, 1287, 1288, 1313, 1314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των επιχειρήσεων «ΒΑΛΑΒΑΝΗ» και «ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ»
στη Λάρισα, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄,
σ. 1267.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ». τόµ. ΙΗ΄, σ. 970,
971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1080.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 74.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1279, 1318, 1330, 1352, 1362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 57.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
οδικών εργασιών παραπλεύρως της Αρχαίας Αργίλου στο
Νοµό Σερρών. τόµ. Ε΄, σ. 1814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 2020.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 2145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4023, 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Θέµατα εξωτερικών φρουρών». τόµ. ΙΖ΄, σ. 798, 799.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 169.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ.
193.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 303-305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα µεσογειακά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441, 443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
µεταλλαγµένων προϊόντων, τη λήψη µέτρων προστασίας
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 552, 553.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική. τόµ. Γ΄, σ. 129, 134-138, 139, 147.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1238.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 48.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1172.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2931, 2932, 2933, 2939, 2941, 2943.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2931, 2932, 2934, 2939.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3252,
3653, 3654, 3659, 3660, 3661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3618, 3619,
3620, 3624, 3626.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5024,
5031, 5032.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5518-5520, 5524.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Χίου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ.
124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής της από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας
και Πρόνοιας της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.
τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 236.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 45.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4705.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. τόµ.
Θ΄, σ. 4858, 4874.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Ι΄, σ. 5734, 5747.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 5954, 5962.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6353.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7414.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9210.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9573.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και

κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 675.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 142.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αναθεώρηση του ισχύοντος δόγµατος
του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου (ΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου.
τόµ. Β΄, σ. 886.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 893, 908, 909, 916.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Β΄, σ. 1000-1002, 1012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 326, 339, 340, 342, 345,
347, 363, 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1236.
Οµιλία του στη συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και τη λήψη απόφασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τις προτάσεις Βουλευτών: α) Εκατόν
δέκα έξι (116) Βουλευτών της Ν.Δ. σχετικά µε τα υπ΄ αριθµ. Ε.Π. 341/20.9.2004 και Ε.Π. 343/21.9.2004 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συµβάσεις
προµήθειας εξοπλισµών και β) εβδοµήντα ενός (71) Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Ε΄, σ. 1655-1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3267, 3271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Θ΄, σ.
4273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4772.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για τη
διαφηµιστική καµπάνια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5537.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατε-
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θέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
θέµατα εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ΄, σ.
5917-5920, 5924, 5925, 5926, 5931, 5932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6732, 6738, 6954, 6955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7521, 7522.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8452.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8729, 8730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
βιοµηχανικών ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9182, 9204, 9205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα τουρισµού.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9247, 9251, 9252, 9259, 9263.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικών θεµάτων. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9250, 9251, 9252, 9259, 9263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των τοξικών φυτοφαρµάκων του εργοστασίου ΔΙΑΝΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9279.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9502, 9503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9910, 9911, 9916, 9917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)» τόµ.
ΙΖ΄, σ. 35.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 400, 401, 403.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 577, 632.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄,
σ. 192.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 344.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 701, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1904.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2402,
2406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3720, 3721, 3722, 3731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3887-3892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4769, 4770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7097, 7098, 7106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7233, 7234, 7235, 7236,
7251.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την αναφορά του Βουλευτή Θ. Καράογλου ότι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγµένοι στην διαφθορά και διαπλοκή.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7250, 7251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8245, 8246, 8247, 8251, 8252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9198.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9475, 9476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10277, 10278, 10279, 10413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 79, 70.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 366, 375, 376.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 443, 444, 445, 450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 565, 566.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Δήλωσή της ότι επιλέγει τη Βουλευτική της ιδιότητα. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 591.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόοων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 900.
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
χρηµατοδότησης της εταιρείας «Ολυµπιακή Προοπτική Αχαΐας». τόµ. Β΄, σ. 876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄) και
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αθλητισµού». τόµ. Δ΄, σ. 770,
771, 772, 821, 824, 828, 829, 831, 832, 833, 835, 839,
842, 847.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1076, 1088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη για χρέη
προς το Δηµόσιο, µελών διοικήσεων αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1104.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1387.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µεταολυµπιακή αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε΄, σ.
2093, 2094, 2101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΠάτρα 2006 Α.Ε.». τόµ. Ι΄, σ. 5629, 5630, 5631, 5640,
5641, 5646, 5652.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αναγνωρίσεις νέων αθλητικών Οµοσπονδιών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7049, 7060,
7061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1332.
ΦΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 166.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Α΄, σ. 662, 663, τόµ. Β΄, σ.
690, 691, 758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1143, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του
ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1287, 1323, 1324, 1331, 1332,
1355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα
ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 998, 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1186, 1187, 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1280, 1319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2148,
2370.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τις νέες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ως προς την άρση
της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2157, 2159.
Οµιλία του για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3063, 3160.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Ζ΄, σ. 3293-3295, 3304, 3305.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ά.
Διαµαντοπούλου. τόµ. Ζ΄, σ. 3306, 3307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4297. 4312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4763.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 5021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5242, 5243.
Οµιλία του επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Α.
Μουσιώνη και Ι. Πατσιλινάκου. τόµ. Ι΄, σ. 5672.
Οµιλία του στην πρόταση της Προέδρου της Βουλής για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ.
5674, 5690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. ΙΑ΄, σ.
5828.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6013, 6068, 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9090, 9182, 9205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9368.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278Α΄)» τόµ.
ΙΖ΄, σ. 36.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 63, 64, 108, 109,
110, 125, 126.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επιχορήγηση του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ για τα χρέη προς τους ποδοσφαιριστές του. τόµ. ΙΖ΄, σ. 110, 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση-Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων-Παράρτηµα διπλώµατος». τόµ. ΙΖ΄, σ.
207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας». τόµ. ΙΖ΄, σ. 267, 268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 355, 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 583, 629.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 3564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στέγασης και στελέχωσης του Ειδικού Σχολείου Πόµπιας-Μοιρών κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 9616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10091, 10092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1048, 1049.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Γρεβενών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού
του, ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από τις καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο Γ΄
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση έγκρισης αιτήσεων δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 951, 952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για
να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο 2601/98. τόµ. Β΄, σ.
952, 953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των πανωτοκίων από την Αγροτική Τράπεζα, τη µαταίωση
των πλειστηριασµών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200, 1201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις χρηµατοδοτήσεις του «Στόχου 1» κατά την περίοδο 2007-2013. τόµ.
Β΄, σ. 1218, 1219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της απασχόλησης στην περιφέρεια κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 18, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 47 του ν.3220 /04 και για τους εργαζόµενους της «Αθηναϊκής Χαρτοποΐας Α.Ε.». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2717,
2718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3434, 3498, 3507, 3508-3510, 3521, 3535, 3541,

3544, 3521, τόµ. Η΄, σ. 3581, 3582, 3583, 3584, 3586,
3587, 3679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους χαµηλούς
ρυθµούς απορρόφησης των κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Η΄, σ. 3561, 3562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4131-4134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
προσδιορισµού του ύψους του ΑΕΠ για το Νοµό Αρκαδίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6625, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7216, 7217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των ντοµατοπαραγωγών του Νοµού Καρδίτσας για τις ποσότητες που παρέδωσαν στην εταιρεία «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ»
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8505, 8506.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9468-9471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αποπληρωµής των µελετών του οδικού άξονα «Ρέθυµνο-Απόστολοι-Μάνδρες». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9936, 9937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλύτερη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9937, 9939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο της «Οµοσπονδίας» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 16, 17.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). τόµ. ΙΖ΄,
σ. 436-443, 449-450, 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1042, 1043, 1103, 1135, 1136, 1138, 1139,
1140.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 21.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1309, 1319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία της Ακαδηµίας του Λιµενικού Σώµατος στην
Αλεξανδρούπολη. τόµ. Δ΄, σ. 1350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1734-1736, 1742, 1746, 1747, 1748, 1778, 1781,
1782, 1871, 1874, 1896, 1897, 1901, 1913, 1914, 1920,
1932, 1934, 1937, 1938, 1942.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2414.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3091, 3140, 3141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνήγορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ.
Η΄, σ. 3576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7731.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9543, 9544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1575, 1597-1599, 1604, 1605, 1606.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα
ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 989, 990.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1193, 1194, 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1987,
1988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». τόµ. Ι΄, σ. 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8571.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 885.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 52.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 601, τόµ. Δ΄, σ. 685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ΄, σ. 10410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3532.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας. τόµ. Η΄, σ. 3611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65). τόµ. Ι΄, σ. 5271, 5283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του παραβόλου αίτησης και υποβολής ένστασης σε προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Ι΄, σ.
5468.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6339,
6393.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές δδιατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή
και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 686.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 175.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 353, 354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα
ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Συνή-

γορος του Καταναλωτή-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης». τόµ. Ζ΄, σ. 3278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5361, 5362, 5440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 660, 661, 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1249, 1250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1450, 1451.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 98, 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού». τόµ. ΙΖ΄, σ. 55, 85, 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 589.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστηµα
ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 1003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικο-
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νοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση υλοποίησης του προγράµµατος αναδασµών στο Νοµό
Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8412.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 875.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Εκλογή του ως Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ.
194.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 239.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 232.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. Δ΄, σ. 1011.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2809.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ.
2931, 2934.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν.
Χριστοδουλάκη περί δικαιώµατος του λόγου. τόµ. Ζ΄, σ.
3143.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο για τα άρθρα και τις ενότητες που θα συζητηθούν. τόµ.
Ζ΄, σ. 3513.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄, σ. 3527.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 3937.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος σχετικά µε τη λέξη «διακυβέρνηση» και όχι «κυβέρνηση». τόµ. Θ΄, σ. 4416.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ΄, σ. 4417,
4419.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διάταξη του άρθρου 68 που αναφέρεται στον τρόπο και χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ΄, σ. 4749.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την επαναφορά στο Λιµενικό Σώµα πρώην λιµενοφύλακα κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 4812.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5146,
5147, 5148, 5149, 51505650, 5651, 5653, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10749.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε επερώτηση σχετικά µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). τόµ.
Ι΄, σ. 5285.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 5649,
5650, 5652.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
άρθρου του Συντάγµατος στις προτάσεις νόµων αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου
χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των
εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα». 2. «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης
των εργασιακών τους δικαιωµάτων στον ιδιωτικό τοµέα,
στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ. ΙΒ΄, σ. 6999, 7012.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8642,
8643.
Οµιλία του στην ανάκληση της απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων πρώην Βουλευτών. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8740.
Οµιλία του στην απότιση φόρου τιµής στον αείµνηστο Χαρίλαο Φλωράκη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8763.
Οµιλια του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8817, τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9077.
Οµιλία του σε συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των Διεθνών Συµβάσεων µέχρι
την ψήφισή τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9336.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στην πρόταση του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο διακοπής της συζήτησης του νοµοσχεδίου και τη συνέχισή του το απόγευµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10068.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παραβίαση
του άρθρου 87 για την προθεσµία και τον τρόπο κατάθεσης
των προσθηκών και των τροπολογιών από τους Υπουργούς
και Βουλευτές στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10199, 10200.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10341.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-θέ-
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µατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 309, 310.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον περιορισµό του χρόνου που έχουν οι Βουλευτές στη διάθεσή
τους να µιλήσουν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 370, 371.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού και τη διαδικασία που ακολουθείται. τόµ. ΙΖ΄, σ. 489.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για
την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 630.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 755, 756.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». τόµ. ΙΖ΄, σ. 757,
758.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας του Βουλευτή Ν. Γκατζή. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1113,
1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα».
τόµ. ΙΗ΄, σ. 1117.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1313, 1317, 1320.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1534.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 12.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Γεωργίας
της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των δικαιούχων κτηνοτρόφων από την
καθυστέρηση κατανοµής των επιπλέον ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος, που κέρδισε η χώρα µας στις διαπραγµατεύσεις για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». τόµ. Δ΄, σ. 1191.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2492, 2493, 2505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εντοπισµό της καρκινογόνου ουσίας διοξίνης σε γάλα ολλανδικών κτηνοτροφικών µονάδων, τη λήψη µέτρων προστασίας
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2721.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2808, 2809, 2830, 2831,
2832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Ι΄, σ. 5060,
5061, 5075, 5076.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της
αγοράς. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9292, 9293, 9297, 9308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1231, 1232, 1243, 1244, 1246, 1286, 1287, 1290, 1291,
1313.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 119.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (ΚΚΕ).
τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων». τόµ. Γ΄, σ. 91-93, 175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων υδροδότησης του Δήµου Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ. 1974,
2028, 2029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
τόµ. Ζ΄, σ. 2957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το οικονοµικό αδιέξοδο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. τόµ. Ζ΄, σ.
2968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 3565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µονιµοποιήσει τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 4372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο
Θέρµης κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 5267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισµού». τόµ. Ι΄, σ. 5594, 5614.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

344
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6185, 6224, 6239, 6264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισήγηση
του Υπουργείου για τη συγχώνευση σχολείων στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος
της διπλής βάρδιας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση αίθουσας στο Μέγαρο Μουσικής για τον εορτασµό
της επετείου ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 6288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων του Τµήµατος «Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στη Βέροια. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 6975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της σχολικής στέγης για το ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 7495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
δηµοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδροµίου στο
αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην κοινοπραξία
εταιριών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία του βιολογικού
καθαρισµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9342, τόµ. ΙΕ΄, σ.
9687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 105 στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του ρωµαϊκού
δρόµου που αποκαλύφθηκε στη Βέροια. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση της ένταξης της Γ΄ ζώνης στη δηµιουργία του Εθνικού
Πάρκου στο Δέλτα των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία,
Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 873,911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1423, 1447, 1487.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄,
σ. 124.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 192.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό

ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 479.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνοδο των τιµών
των καυσίµων. τόµ. Β΄, σ. 910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί
των συντάξεων του Δηµοσίου και των άλλων ασφαλιστικών
φορέων». τόµ. Β΄, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 205, 206,
237, 247, 248, 253, 254., 257, 262, 263, 264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες καθώς και την εισοδηµατική και
φορολογική πολιτική της. τόµ. Γ΄, σ. 383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1478, 1480.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να παρεµβαίνουν στη Συνεδρίαση, βάσει του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία, την αντικειµενικότητα και τη µεθοδολογία της «δηµοσιονοµικής απογραφής» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητες αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄,
σ. 1898, 1903, 1922, 1929, 1935, 1940.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2002» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2002». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2638, 2639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3048, 3142, 3143.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος περί δικαιώµατος του λόγου. τόµ. Ζ΄, σ. 3143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. Ζ΄, σ. 3185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφά-
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λιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 4931,
4932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5247, 5248.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων-ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6952, 6953.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού του έτους
2005. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7090, 7101, 7102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7149, 7150, 7175, 7236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ΄, σ. 7378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
8240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8572, 8573.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 8730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση θεµάτων». τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9111, 9112.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9545, 9546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278 Α΄)». τόµ.
ΙΕ΄, σ. 10015, 10016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.

1294, 1320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1466, 1497.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ακτοπλοΐα. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση». τόµ.
ΙΗ΄, σ. 1584.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 72.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4329, 4355, 4375, 4376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10101.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 28.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο) (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α΄, σ. 122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μερική απασχόληση
στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». τόµ. Β΄, σ. 1156, 1180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 468, 523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ΄, σ. 596.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2730, 2731.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση. τόµ. Ζ΄, σ. 2924, 2928.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κινδύνους για τη ζωή των µαθητών της Ανατολικής Αττικής που
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µετακινούνται από και προς τα σχολεία τους κατά µήκος της
Λεωφόρου Μαραθώνος. τόµ. Ζ΄, σ. 2955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ΄, σ. 3060.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό κάποιων οµάδων του πληθυσµού. τόµ. Ζ΄, σ.
3376, 3380.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήµατα. τόµ. Ζ΄, σ. 3407, 3411.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των επικοινωνιών. τόµ. Η΄, σ. 3646,
3657.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του λόφου Στίκα και τη δηµιουργία δεύτερης εισόδου στην πόλη των Μεγάρων. τόµ. Η΄, σ. 3676.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους 2004». τόµ.
Η΄, σ. 3850-3852.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4097, 4098.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον ΟΓΑ: «Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για
τους αγρότες». τόµ. Θ΄, σ. 4534, 4544, 4547.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 6291, 6297, 6303, 6304, 6306,
6307.
Οµιλία της επί προσωπικού της θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ.
6306, 6307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6346.
Οµιλία της στις προτάσεις νόµων: 1. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα» 2. «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και µέτρα για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωµάτων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». τόµ.
ΙΒ΄, σ. 6991.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη νοµοθεσία για την
υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7312.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8519, 8526, 8527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8612.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα διαδικτύου (INTERNET). τόµ. ΙΔ΄, σ.
8938, 8939, 8947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9351.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9431, 9432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10080, 10081, 10145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10294, 10295, 10365, 10398.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. τόµ. ΙΖ΄, σ. 144,
145, 147, 154.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της λειτουργίας του προγράµµατος των
Δοµών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 357.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 495, 496, 618, 619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1180, 1181.
ΧΡΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 11.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων Δηµόσιας Διοίκησης».
τόµ. Γ΄, σ. 548, 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ΄, σ. 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».
τόµ. Ε΄, σ. 1586.
Οµιλία του για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Αβραµόπουλου, Π. Μαντούβαλου, Ε. Στυλιανίδη, Δ.
Τσιόγκα, Μ. Χαλκίδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4164.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». τόµ. Θ΄, σ. 4310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων για
το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.». τόµ.
Ι΄, σ. 5440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας
στη Δικαιοσύνη». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης». τόµ.
ΙΑ΄, σ. 6235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς». τόµ. ΙΓ΄, σ.
7726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τουςΔιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 8869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9092, 9215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10323, 10324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1440.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 105.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 122.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 319, 320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της λειτουργίας της επιχείρησης «ΦΑΝΚΟ» στη Νάουσα, τις
απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.

7211.
Οµιλία του επί της προτάσεως µε την οποία ζητείται διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης». τόµ. ΙΓ΄, σ. 8393.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 9918, 9959, 9965.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σε ότι αφορά τα
άρθρα και την ψήφισή τους χωριστά. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9964.
Οµιλία του επί της τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη διατήρηση του καθεστώτος ωροµισθίων καθηγητών στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 9965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ.
1236, 1237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας εργοστασίων των «ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»,
τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΗ΄, σ. 1367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1448.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 121.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής
της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της Κυβέρνησης του
Κωνσταντίνου Σηµίτη. τόµ. Α΄, σ. 193.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 359.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. τόµ. Δ΄, σ. 1074, 1087.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Πολιτισµού σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού. τόµ. Ε΄, σ. 1384,
1393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ.
Θ΄, σ. 4632, 4633, 4634, 4737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονοµικά θέµατα
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών
θεµάτων». τόµ. ΙΔ΄, σ. 9200.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ΄, σ. 9465, 9466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΗ΄, σ. 1640,
1647.
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ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 123.
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 195.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». τόµ. Β΄, σ. 765, 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 48, 67.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Η΄, σ. 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής». τόµ. Θ΄, σ. 4339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6552, 6999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αρχές
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και την αγοράς-Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΖ΄, σ. 333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ΄, σ. 490.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α΄, σ. 123.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού». τόµ. Δ΄, σ. 1271, 1300, 13021304, 1320, 1324, 1325, 1333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της κορινθιακής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 1608, 1609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 2727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». τόµ. Ζ΄,
σ. 3525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας: «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 3757.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δανεισµού. τόµ. Ι΄, σ. 5475, 5484.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία και πολιτικές αντιµετώπισής της. τόµ. Ι΄, σ. 5511, 5523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 6343.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό και την πορεία εφαρµογής της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8516, 8525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
10139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 10309, 10400.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

29-6-04
30-6-04
1-7-04
2-7-04
6-7-04
7-7-04
8-7-04
8-7-04
13-7-04
14-7-04
15-7-04
16-7-04
20-7-04
21-7-04
22-7-04
27-7-04
27-7-04
28-7-04
28-7-04
29-7-04
31-7-04
7-9-04
8-9-04
9-9-04
14-9-04
15-9-04
16-9-04
17-9-04
21-9-04
22-9-04
23-9-04
28-9-04
29-9-04
29-9-04
30-9-04

Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄

ΣΕΛΙΔΕΣ

Θέρος
18-3-04
19-3-04
19-3-04
20-3-04
21-3-04
22-3-04
1-4-04
2-4-04
22-4-04
23-4-04
27-4-04
29-4-04
30-4-04
4-5-04
6-5-04
7-5-04
10-5-04
11-5-04
12-5-2004
12-5-2004
13-5-2004
14-5-2004
18-5-2004
19-5-2004
20-5-2004
25-5-2004
27-5-2004
1-6-2004
3-6-2004
15-6-2004
16-6-2004
17-6-2004
18-6-2004
21-6-2004
22-6-2004
23-6-2004
24-6-2004

(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄

1-124
125-128
129-196
197-202
203-322
323-432
433-448
449-468
469-494
495-508
509-534
535-554
555-576
577-586
587-600
601-610
611-634
635-676
677-710
711-734
735-768
769-784
785-850
851-866
867-922
923-940
941-986
987-1022
1023-1072
1073-1162
1163-1192
1193-1204
1205-1234
1235-1264
1265-1310
1311-1334
1335-1374

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄

(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)
(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

1-62
63-76
77-120
121-148
149-194
195-220
221-256
257-268
269-332
333-348
349-368
369-390
391-420
421-430
431-486
487-538
539-566
567-606
607-632
633-718
719-740
741-780
781-812
813-864
865-992
993-1022
1023-1062
1063-1094
1095-1178
1179-1208
1209-1242
1243-1298
1299-1322
1323-1338
1339-1368

350
ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
4-10-04
5-10-04
6-10-04
7-10-04
8-10-04
12-10-04
13-10-04
14-10-04
19-10-04
19-10-04
20-10-04
21-10-04
22-10-04
1-11-04
2-11-04
3-11-04
4-11-04
5-11-04
8-11-04
9-11-04
10-11-04
11-11-04
12-11-04
15-11-04
16-11-04
18-11-04
22-11-04
23-11-04
24-11-04
25-11-04
26-11-04
29-11-04
30-11-04
1-12-04
2-12-04
3-12-04
6-12-04
7-12-04
8-12-04
8-12-04
9-12-04
10-12-04
13-12-04
14-12-04

(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

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

1375-1400
1401-1486
1487-1536
1537-1596
1597-1628
1629-1678
1679-1750
1751-1786
1787-1792
1793-1880
1881-1946
1947-2034
2035-2102
2103-2132
2133-2376
2377-2418
2419-2470
2471-2512
2513-2536
2537-2644
2645-2706
2707-2750
2751-2788
2789-2834
2835-2894
2895-2944
2945-2974
2975-3066
3067-3116
3117-3170
3171-3194
3195-3224
3225-3282
3283-3308
3309-3352
3353-3382
3383-3414
3415-3470
3471-3512
3513-3544
3545-3590
3591-3626
3627-3662
3663-3734

ΠΒ΄
ΠΓ΄
ΠΔ΄
ΠΕ΄
ΠΣΤ΄
ΠΖ΄
ΠΗ΄
ΠΘ΄

15-12-04
16-12-04
17-12-04
18-12-04
19-12-04
20-12-04
21-12-04
22-12-04

Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄

¹΄
¹ Α΄
¹ Β΄
¹ Γ΄
¹ Δ΄
¹ Ε΄
¹ ΣΤ΄
¹ Ζ΄
¹ Η΄
¹ Θ΄

10-1-05

Θ΄

4261-4288

11-1-05

Θ΄

4289-4318

12-1-05

Θ΄

4319-4356

13-1-05

Θ΄

4357-4390

14-1-05

Θ΄

4391-4520

17-1-05

Θ΄

4521-4550

18-1-05

Θ΄

4551-4664

19-1-05

Θ΄

4665-4712

20-1-05

Θ΄

4713-4792

21-1-05

Θ΄

4793-4832

Ρ΄
ΡΑ΄
ΡΒ΄
ΡΓ΄
ΡΔ΄
ΡΕ΄
ΡΣΤ΄
ΡΖ΄
ΡΗ΄
ΡΘ΄
ΡΙ΄
ΡΙΑ΄
ΡΙΒ΄
ΡΙΓ΄
ΡΙΔ ΄
ΡΙΕ΄
ΡΙΣΤ΄
ΡΙΖ΄
ΡΙΗ΄
ΡΙΘ΄
ΡΚ΄
ΡΚΑ΄
ΡΚΒ΄
ΡΚΓ΄
ΡΚΔ΄

24-1-05
25-1-05
26-1-05
27-1-05
28-1-05
1-2-05
2-2-05
3-2-05
4-2-05
8-2-05
9-2-05
10-2-05
11-2-05
14-2-05
15-2-05
16-2-05
17-2-05
18-2-05
21-2-05
22-2-05
23-2-05
24-2-05
25-2-05
28-2-05
1-3-05

Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
IΑ΄
IΑ΄
IΑ΄
IΑ΄
IΑ΄

4833-4878
4879-4952
4953-4994
4995-5032
5033-5082
5083-5172
5173-5202
5203-5250
5251-5290
5291-5296
5297-5392
5393-5452
5453-5488
5489-5524
5525-5616
5617-5654
5655-5692
5693-5714
5715-5754
5755-5810
5811-5844
5845-5890
5891-5936
5937-5966
5967-6028

3735-3770
3771-3820
3821-3872
3873-3920
3921-3968
3969-4024
4025-4106
4107-4260
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
ΡΚΕ΄
6029-6072
ΡΚΣΤ΄
6073-6118
ΡΚΖ΄
6119-6162
ΡΚΗ΄
6163-6208
ΡΚΘ΄
6209-6242
ΡΛ΄
6243-6272
ΡΛΑ΄
6273-6308
ΡΛΒ΄
6309-6310
ΡΛΓ΄
6311-6360
ΡΛΔ΄
6361-6404
ΡΛΕ΄
6405-6438
ΡΛΣΤ΄
ΡΛΖ΄
ΡΛΗ΄
ΡΛΘ΄
ΡΜ΄
ΡΜΑ΄
ΡΜΒ΄
ΡΜΓ΄
ΡΜΔ΄
ΡΜΕ΄
ΡΜΣΤ΄
ΡΜΖ΄
ΡΜΗ΄
ΡΜΘ΄
ΡΝ΄
ΡΝΑ΄
ΡΝΒ΄
ΡΝΓ΄
ΡΝΔ΄
ΡΝΕ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΖ΄
ΡΝΗ΄
ΡΝΘ΄
ΡΞ΄
ΡΞΑ΄
ΡΞΒ ΄
ΡΞΓ΄

2-3-05

IΑ΄

3-3-05

IΑ΄

7-3-05

IΑ΄

8-3-05

IΑ΄

9-3-05

IΑ΄

10-3-05

IΑ΄

11-3-05

IΑ΄

12-3-05

IΑ΄

16-3-05

IΑ΄

17-3-05

IΑ΄

18-3-05

IΑ΄

21-3-05
I Α΄
22-3-05
IΑ΄
23-3-05
IΑ΄
28-3-05
IΑ΄
29-3-05
ΙΒ΄
30-3-05
ΙΒ΄
31-3-05
ΙΒ΄
1-4-05
ΙΒ΄
4-4-05
ΙΒ΄
5-4-05
ΙΒ΄
6-4-05
ΙΒ΄
7-4-05
ΙΒ΄
8-4-05
ΙΒ΄
11-4-05
ΙΒ΄
12-4-05
ΙΒ΄
13-4-05 (πρωί)
ΙΒ΄
13-4-05 (απόγευµα) ΙΒ΄
14-4-05
ΙΓ΄
15-4-05
ΙΓ΄
18-4-05
ΙΓ΄
19-4-05
ΙΓ΄
19-4-05 (Παράρτηµα) ΙΓ΄
20-4-05
ΙΓ΄
21-4-05
ΙΓ΄
9-5-05
ΙΓ΄
10-5-05
ΙΓ΄
12-5-05
ΙΓ΄
13-5-05
ΙΓ΄
16-5-05
ΙΓ΄

6439-6482
6483-6562
6563-6608
6609-6648
6649-6718
6719-6964
6965-7026
7027-7068
7069-7108
7109-7160
7161-7202
7203-7254
7255-7282
7283-7318
7319-7366
7367-7412
7413-7448
7449-7524
7525-7562
7563-7594
7595-7736
7737-8218
8219-8270
8271-8316
8317-8352
8353-8400
8401-8458
8459-8492
8493-8528

ΡΞΔ΄
ΡΞΕ΄
ΡΞΣΤ΄
ΡΞΖ΄
ΡΞΗ΄
ΡΞΘ΄
ΡΟ΄
ΡΟΑ΄

ΣΥΝΕΔ.

17-5-05
18-5-05
19-5-05
20-5-05
23-5-05
24-5-05
25-5-05
27-5-05

ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

8529-8576
8577-8630
8631-8708
8709-8748
8749-8806
8807-8874
8875-8906
8907-8948

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
ΡΟΒ΄
ΡΟΓ΄
ΡΟΔ΄
ΡΟΕ ΄
ΡΟΣΤ΄
ΡΟΖ΄
ΡΟΗ΄
ΡΟΘ΄
ΡΠ΄
ΡΠΑ΄
ΡΠΒ΄
ΡΠΓ΄
ΡΠΔ΄
ΡΠΕ΄
ΡΠΣΤ΄
ΡΠΖ΄
ΡΠΗ΄
ΡΠΘ΄
Ρ¹΄
Ρ¹Α΄
Ρ¹Β΄
Ρ¹Γ΄
Ρ¹Δ΄
Ρ¹Ε΄
Ρ¹ΣΤ΄

30-5-05
31-5-05
1-6-05
2-6-05
3-6-05
6-6-05
7-6-05
8-6-05
10-6-05
11-6-05
12-6-05
13-6-05
14-6-05
15-6-05
16-6-05
21-6-05
22-6-05
23-6-05
24-6-05
27-6-05
28-6-05
29-6-05 (πρωί)
29-6-05 (απόγευµα)
30-6-05
1-7-05

ΙΔ΄ 8949-8990
ΙΔ΄ 8991-9104
ΙΔ΄ 9105-9142
ΙΔ΄ 9143-9216
ΙΔ΄ 9217-9266
ΙΔ΄ 9267-9312
ΙΔ΄ 9313-9370
ΙΔ΄ 9371-9388
ΙΔ΄ 9389-9426
ΙΕ΄ 9427-9506
ΙΕ΄ 9507-9606
ΙΕ΄ 9607-9644
ΙΕ΄ 9645-9892
ΙΕ΄ 9893-9926
ΙΕ΄ 9927-9966
ΙΕ΄ 9967-10024
ΙΣΤ΄10025-10050
ΙΣΤ΄10051-10118
ΙΣΤ΄10119-10146
ΙΣΤ΄10147-10226
ΙΣΤ΄10227-10260
ΙΣΤ΄10261-10298
ΙΣΤ΄10299-10344
ΙΣΤ΄10345-10458
ΙΣΤ΄10459-10542

5-7-05
6-7-05
7-7-05
8-7-05
12-7-05
13-7-05
14-7-05
15-7-05
19-7-05
20-7-05
21-7-05
22-7-05

ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄
ΙΖ΄

Θέρος
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄

1-48
49-88
89-130
131-154
155-192
193-214
215-254
255-278
279-334
335-380
381-428
429-452

352
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΣΥΝΕΔ.

26-7-05
ΙΖ΄
27-7-05 (πρωί)
ΙΖ΄
27-7-05 (απόγευµα) ΙΖ΄
28-705
ΙΖ΄
2-8-05
ΙΖ΄
3-8-05 (πρωί)
ΙΖ΄
3-8-05 (απόγευµα) ΙΖ΄
4-8-05
ΙΖ΄
23-8-05
ΙΖ΄
24-8-05
ΙΖ΄
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΜ.

453-518
519-578
579-598
599-636
637-680
681-704
705-726
727-786
787-806
807-830
ΣΕΛΙΔΕΣ

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

25-8-05
30-8-05
31-8-05
1-9-05
1-9-05
6-9-05
7-9-05
7-9-05
8-9-05
13-9-05
14-9-05
14-9-05
15-9-05
16-9-05
20-9-05
21-9-05
21-9-05
22-9-05
27-9-05
28-9-05
28-9-05
29-9-05

(πρωί)
(απόγευµα)
(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

(πρωί)
(απόγευµα)

ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄
ΙΗ΄

831-860
861-902
903-930
931-956
957-990
991-1054
1055-1084
1085-1108
1109-1142
1143-1188
1189-1228
1229-1260
1261-1322
1323-1360
1361-1412
1413-1444
1445-1472
1473-1514
1515-1552
1553-1594
1595-1618
1619-1650

