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KEΦAΛAIO 1
ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO

Α
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που
δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3795.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των
αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
579.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών
αποζηµιώσεων από το 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ’, σ.
2441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις των αγροτών, τον
καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή µειωµένου αγροτικού τιµολογίου προς τη Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3626.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». τόµ. ΣΤ’, σ. 3899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5321.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σηµερινή
κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. (Επερωτώντες: 47 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5378.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ.

Η’, σ. 5896.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). (Επερωτώντες: 44
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ. Ι’, σ.
7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών,
τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ’, σ. 8358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση από το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες
και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις
επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 4783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση τοπικών προγραµµάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Ζ’, σ. 5063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των αγορών βιολογικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των
προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8536.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3284.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζα-

2
πετάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ. Ε’, σ. 3291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή
των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ. Ι’, σ.
7151.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον Αγροτικό Τοµέα. (Επερωτώντες: 5 Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι’, σ. 7271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας από τις
καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών,
τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ’, σ. 8358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των
προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο Ν.
Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9196.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5321.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής
ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι’, σ. 7625.
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9225.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ηθική και υλική αποκατάσταση
των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7149.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ανδριανόπουλου Α., τόµ. Α’, σ. 218, τόµ Δ’, σ. 2528,
2887, τόµ. Δ’, σ. σ. 2887, τόµ. Ε’, σ. 3315, τόµ. ΣΤ’, σ.
4055, τοµ. Ζ’, σ. 5065, τόµ. Η’, σ. 5871, τόµ. Θ’, σ. 6356,

τόµ. ΙΒ’, σ. 8961, τόµ. ΙΓ’, σ. 9479.
Ακριβάκη Α., τόµ. Α’, σ. 263, τόµ. ΣΤ’, σ. 4245, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8182.
Ανδρουλάκη Δ., τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. Η’, σ. 5711.
Αγοραστού Κ., τόµ. ΣΤ’, σ. 4424, τόµ. Η’, σ. 6147.
Αντωνίου Α., τόµ. Ζ’, σ. 5412.
Αργύρη Ε., τόµ. Η’, σ. 6042.
Αράπογλου Χ., τόµ. Θ’, σ. 6671.
Αλιβιζάτου Π., τόµ. Θ’, σ. 7068.
Βενιζέλου Ε., τόµ. Α’, σ. 551, τόµ. Γ’, σ. 2345, τόµ. ΣΤ’,
σ. 4163.
Βλατή Ι., τόµ. Β’, σ. 945.
Βούλτεψη Σ., τόµ. Γ’, σ. 1712.
Γαλαµάτη Δ., τόµ. Α’, σ. 578.
Γεωργιάδη Ν., τόµ. Β’, σ. 886, τόµ. Ε’, σ. 3865, τόµ. Θ’,
σ. 6390, τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Γεωργακόπουλου Δ., τόµ. Ε’, σ. 3229.
Γκιουλέκα Κ., τόµ. Ζ’, σ. 4750, τόµ. Ι’, σ. 7312.
Γερανίδη Β., τόµ. Β’, σ. 5524, τόµ. Ι’, σ. 7522.
Γκερέκου Α., τόµ. Θ’, σ. 6931.
Γρηγοράκου Λ., τόµ. ΙΓ’, σ. 9648.
Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Α’, σ. 137, τόµ. Β’, σ. 1475,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4245, τόµ. Ζ’, σ. 5318, τόµ. Η’, σ. 5711, 5901,
6040, τόµ. Ι’, σ. 7379, 7604, τόµ. ΙΓ’, σ. 9341.
Δεικτάκη Γ., τόµ. Γ’, σ. 1712.
Δαϊλάκη Σ., τόµ. Ζ’, σ. 5065.
Δριβελέγκα Ι., τόµ. Η’, σ. 6040.
Διαµαντίδη Ι., τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. ΙΑ’, σ. 8182.
Δένδια Ν., τόµ. Η’, σ. 6147, τόµ. ΙΒ’, σ. 8985.
Δαµανάκη Μ., τόµ. Ι’, σ. 7375.
Ζήση Ρ., τόµ. Η’, σ. 6040.
Θαλασσινού Θ., τόµ. Ζ’, σ. 5345.
Ιλχάν Α., τόµ. ΙΓ’, σ. 9331.
Ιωαννίδη Ι., τόµ. Η’, σ. 5841.
Κασαπίδη Γ., τόµ. ΙΓ’, σ. 9215.
Κωνσταντόπουλου Ν., τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Κανελλοπούλου Κ., τόµ. ΙΑ’, σ. 8205.
Κατσιλιέρη Π., τόµ. Ι’, σ. 7502.
Κεδίκογλου Σ., τόµ. Θ’, σ. 6787.
Καλαφάτη Σ., τόµ. Θ’, σ. 6390.
Κουντουρά Ε., τόµ. Η’, σ. 6147.
Καρπούζα Α., τόµ. Η’, σ. 6042, 6276.
Κατσιφάρα Α., τόµ. Η’, σ. 6040.
Κιλτίδη Κ., τόµ. Η’, σ. 5752.
Καρύδη Χ., τόµ. Α’, σ. 340.
Κουλούρη Κ., τόµ. Α’, σ. 424, τόµ. Θ’, σ. 6787.
Κεγκέρογλου Β., τόµ. Α’, σ. 477, τόµ. Η’, σ. 6040.
Κουτσούκου Γ., τόµ. Γ’, σ. 1604.
Καραµπίνα Κ., τόµ. Γ’, σ. 1712.
Κόλλια-Τσαρουχά Μ., τόµ. Δ’, σ. 2373.
Καµµένου Π., τόµ. Ε’, σ. 3668.
Καρρά Κ., τόµ. Ε’, σ. 3865, τόµ. ΣΤ’, σ. 4578.
Καλογήρου Χ., τόµ. ΣΤ’, σ. 4444.
Κελέτση Σ., τόµ. Η’, σ. 5480.
Καλαντζάκου Σ., τόµ. Ζ’, σ. 4790, τόµ. Η’, σ. 6147.
Κατσέλη Ε., τόµ. Ζ’, σ. 4860.
Κοντογιάννη Γ., τόµ. Θ’, σ. 6390.
Κουσελά Δ., τόµ. ΙΓ’, σ. 9341.
Λιάσκου Α., τόµ. Η’, σ. 6188.
Λεβέντη Α., τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Μανωλάκη Α., τόµ. Ι’, σ. 7671.
Μπερνιδάκη-Άλντους Ε., τόµ. Θ’, σ. 6840.
Μουσιώνη Α., τόµ. Θ’, σ. 6395, τόµ. ΙΒ’, σ. 8535, τόµ.
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ΙΓ’, σ. 9515.
Μάνου Σ., τόµ. Η’, σ. 6224.
Μανιάτη Ι., τόµ. Η’, σ. 6040.
Μητσοτάκη Κ., τόµ. Α’, σ. 570, τόµ. ΣΤ’, σ. 4183, τόµ. Ζ’,
σ. 5412, τοµ. Θ’, σ. 6814, τόµ. ΙΑ’, σ. 7977, τόµ. ΙΓ’, σ.
9541.
Μπένου Σ., τόµ. Α’, σ. 673, 745.
Μαγκριώτη Ι., τόµ. Γ’, σ. 2214.
Μπεκίρη Μ., τόµ. Δ’, σ. 2810.
Μπαντουβά Κ., τόµ. ΣΤ’, σ. 4229.
Μαντούβαλου Π., τόµ. Ζ’, σ. 5352, τόµ. ΙΓ’, σ. 9341.
Μπούρα Α., τόµ. Η’, σ. 5729.
Μερεντίτη Α., τόµ. Η’, σ. 6040.
Μωραΐτη Α., τόµ. Η’, σ. 6040.
Νικηφοράκη Σ., τόµ. Α’, σ. 424.
Νικολόπουλου Ν., τόµ. Α’, σ. 448, τόµ. ΣΤ’, σ. 4490, τόµ.
Η’, σ. 5497, τόµ. ΙΓ’, σ. 9222.
Παπαϊωάννου Μ., τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Παπαντωνίου Ι., τόµ. Α’, σ. 340, τόµ. Β’, σ. 1446, τόµ. Ζ’,
σ. 5031, τόµ. ΙΓ’, σ. 9420.
Πετσάλνικου Φ., τόµ. Β’, σ. 1031.
Παπαγεωργίου Γ. (Εύβοιας), τόµ. Β’, σ. 1036, τόµ. Γ’, σ.
1712 τόµ. ΣΤ’, σ. 4142, 4143.
Παπαγεωργίου Α., τόµ. Η’, σ. 6040.
Πάγκαλου Θ., τόµ. Β’, σ. 1404, τόµ. Ε’, σ. 3375, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4509.
Παπανδρέου Β., τόµ. Γ’, σ 1812, τόµ. ΣΤ’, σ. 3961, τόµ.
Ζ’, σ. 5412, τόµ. Ι’, σ. 7178.
Παπακώστα Κ., τόµ. Δ’, σ. 2373.
Παπουτσή Χ., τόµ. Ζ’, σ. 5353, τόµ. Η’, σ. 6147.
Πάππα Β., τόµ. Η’, σ. 5806.
Πρωτόπαπα Χ., τόµ. Η’, σ. 6040.
Πιπεργιά Δ., τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. ΙΓ’, σ. 9191.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., τόµ. Θ’, σ. 6341, τόµ. ΙΑ’, σ.
7977.
Ράπτη Σ., τόµ. Α’, σ. 137, τόµ. Ε’, σ. 3229.
Ρέππα Δ., τόµ. Ε’, σ. 3229.
Ρήγα Π., τόµ. Η’, σ. 6040, 6042, τόµ. Ι’, σ. 7449.
Στρατάκη Ε., τόµ. Α’, σ. 551.
Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ε., τόµ. Α’, σ. 551, τόµ. Γ’, σ. 2243,
τόµ. Ε’, σ. 3766.
Σηµίτη Κ., τόµ. Α’, σ. 762, τόµ. Ε’, σ. 3766, τόµ. Η’, σ.
5515, τόµ. Θ’, σ. 6390, τόµ. ΙΓ’, σ. 9341.
Σπηλιωτόπουλου Α., τόµ. Ε’, σ. 3164, τόµ. Ζ’, σ. 5375,
τόµ. Θ’, σ. 6991.
Σπηλιόπουλου Κ., τόµ. Ε’, σ. 3229.
Σγουρίδη Π., τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Ι’,
σ. 7400.
Σιδηρόπουλου Α., τόµ. Η’, σ. 6040.
Σαλαγκούδη Γ., τόµ. ΙΓ’, σ. 9479.
Τζίµα Μ., τόµ. Α’, σ. 364, τόµ. Η’, σ. 5503.
Τζαννετάκη Τ., τόµ. Α’, 663, τόµ. Η’, σ. 6066.
Τζάκρη Θ., τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. Η’, σ. 6040.
Τσαλίδη Φ., τόµ. Ε’, σ. 3275, τόµ. Η’, σ. 6018, τόµ. Θ’,
σ. 6814.
Τσιτουρίδη Σ., τόµ. Ε’, σ. 3626.
Τραγάκη Ι., τόµ. ΣΤ’, σ. 4192.
Τσιόκα Θ., τόµ. Η’, σ. 6040.
Τσουρή Ε., τόµ. Η’, σ. 6040.
Τσιάρα Κ., τόµ. Η’, σ. 6285.
Φλωρίδη Γ., τόµ. Γ’, σ. 1736, τόµ. Ε’, σ. 3229.
Φούρα Α., τόµ. ΣΤ’, σ. 3939.
Φωτιάδη Α., τόµ. ΣΤ’, σ. 4617, τόµ. Η’, σ. 6040.

Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Α’, σ. 137, τόµ. Γ’, σ. 1736,
2243, τόµ. ΣΤ’, σ. 4142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8169, τόµ. ΙΓ’, σ.
9429.
Χριστοδουλάκη Ν., τόµ. Α’, σ. 364, τόµ. Ε’,σ. 3827, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4509, τόµ. Θ’, σ. 6390, τόµ. ΙΑ’, σ. 7977, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9040, τόµ. ΙΓ’, σ. 9448.
Χαϊτίδη Ε., τόµ. Β’, σ. 931, τόµ. ΙΑ’, σ. 8205.
Χριστοφιλογιάννη Δ., τόµ. Β’, σ. 1037, τοµ. ΣΤ’, σ. 4416,
τόµ. Ζ’, σ. 4965.
Χατζηµιχάλη Ν., τόµ. Η’, σ. 6040.
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην
5η συνοικία του Δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9127.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη
µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
τόµ. Β’, σ. 1397.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση ελληνικών
αεροδροµίων από τις Η.Π.Α για µεταφορά υπόπτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων
της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από
τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4400.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την περικοπή δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4165.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ.
Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β’, σ. 1431.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ.
Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β’, σ. 1431.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) της Αεροπορίας . (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2190.
Απόδοση τιµής στους πιλότους της Πολεµικής Αεροπο-
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ρίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. τόµ. Ι’, σ. 7696.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. ΣΤ’, σ. 3902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)για τη συνεργασία στον τοµέα παροχής έκτακτης
βοήθειας και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, µετά της συνηµµένης δήλωσης του
Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ’, σ. 5064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-SOFTEX
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η’,
σ. 5899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι’, σ. 7398.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η’, σ. 6146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7587,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8212, 8258
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού
στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1088.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού στο Δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 483.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχε-

τικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του
Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ’, σ. 1736.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Ζ’, σ. 4996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού
φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 6148.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8212, 8258.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού στο Δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης
της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού
στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1088.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισµό». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Ζ’, σ. 4996.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 136.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο Δηµοτικό Δια-
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µέρισµα Καλαµακίου του Δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο
κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. ΣΤ’, σ. 3916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7567, τόµ. ΙΑ’, σ. 8037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8543.
ΑΙΜΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6990.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αιµοδοσία και τους
κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7154.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β’, σ. 1146.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού. τόµ. Γ’, σ. 1613.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ.
Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ’, σ. 1819.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Α. Παπαγεωργίου, Π. Ρήγα. τόµ. Ζ’,
σ. 5085.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463.
Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι’, σ. 7701.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1689, 2247, 2286, 2333, τόµ.
Δ’, σ. 2446.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βου-

λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε’, σ. 3454.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ’, σ. 4120.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ’, σ.
7016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8361.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε’, σ. 3788.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µίας µόνιµης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού
Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 260.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή εκ
µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που
δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6784.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως
66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και
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5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005.
τόµ. Ι’, σ. 7433.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων
της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από
τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6991.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε’, σ. 3535.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9229, 9230.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άδειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση της
Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον Πολιτικό Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9129.
ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου
Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3668.
Κατάθεση πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου

της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή και εκατόν εξήντα δύο (162) Βουλευτών του κόµµατός του, για την
αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 6931.
Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών (113) Βουλευτών του κόµµατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7295.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 7957.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της
Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7936.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα
υπ’ αριθµ. 17 σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 2.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Α’, σ.
216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
τόµ. Α’, σ. 340.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής,
έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 204
Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 205
Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α. Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392,
393.
Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α’, σ. 551.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Π. Μαντούβαλου
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προς την Πρόεδρο της Βουλής, Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι από σήµερα δεν ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ.
580.
Ανακοινώνεται επιστολή παραίτησης του Ι. Πατσιλινάκου
από το Bουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α’, σ. 774.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή παραίτησης του
Βουλευτή Ν. Σερρών Α. Καραµανλή από το Bουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 833.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β’ Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Β’, σ. 837.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Α.
Καριπίδη στο οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την ιδιότητα
του Βουλευτή και ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κανένα επάγγελµα. τόµ. Β’, σ. 1086.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή, µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης: «Περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». τόµ.
Β’, σ. 1456.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2004 και του Κρατικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2005. τόµ. Β’, σ. 1466.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μονίµων Επιτροπών για την Β’ Σύνοδο. τόµ. Γ’, σ. 1655.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ.
Τσίµα. τόµ. Γ’, σ. 1818.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη Β’ Σύνοδο. τόµ. Γ’,
σ. 1827.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής Σ. Χατζηγάκη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά: α) κατά των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Τουριστικής Ανάπτυξης β) µήνυση κατά του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) αναφορά του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µε συνηµµένη δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης κατά τα έτη 2001 και 2002.
τόµ. Γ’, σ. 2205.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν.
Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Γ’, σ. 2335.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της 195 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας «για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων: εκπαίδευση, κατάρτιση
και δια βίου µάθηση». τόµ. Γ’, σ. 2336.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα µηνυτήρια αναφορά κατά
του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ.
Δ’, σ. 2687.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών. τόµ.
Δ’, σ. 2757.
Ανακοινώνεται: 1. Μηνυτήρια αναφορά κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2. Αναφορά
της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 3496.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης. τόµ.

Ε’, σ. 3734.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά-καταγγελία κατά των
πρώην Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας Α. Παπαδόπουλου
και Λ. Παπαδήµα και κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας
και Πρόνοιας Έ. Νασιώκα. τόµ. Ε’, σ. 3856.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Η. Παπαηλίας κατέθεσε
πρόταση νόµου µε θέµα: «Καθορισµός εκδηλώσεων κατά
τη 19η Μαΐου, ηµέρα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΣΤ’, σ. 3980.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών» αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του πρώην
Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4154.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του
στην Πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε την πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή. τόµ. ΣΤ’, σ. 4215.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Σ. Καλογιάννη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4533.
Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ανακοινώνει προς το Σώµα το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Ράλλη και την τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Ζ’, σ.
4937.
Ανακοινώνεται συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί
του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ζ’, σ.
5410.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Η’, σ. 6023.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας Γ. Ανωµερίτη και Γ. Πασχαλίδη. τόµ.
Θ’, σ. 6328.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διεβίβασε στη Βουλή αναφορά µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία σχετικά µε την προµήθεια από τις
Ένοπλες Δυνάµεις των ρωσικών αυτοκινούµενων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστηµάτων µικρού βεληνεκούς
TOR-M1. τόµ. Θ’, σ. 6366.
Κατάθεση πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή και εκατόν εξήντα δύο (162) Βουλευτών του κόµµατός του, για την
αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 6931.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς την Πρόεδρο
της Βουλής, σχετικά µε το δραµατικό συµβάν στον εναέριο
χώρο του Αιγαίου και την απώλεια του Σµηναγού Κων/νου
Ηλιάκη. τόµ. Θ’, σ. 6958.
Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών Βουλευτών (113)
του κόµµατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 7295.
Ανακοινώνεται ότι εξήντα έξι (66) Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πέντε (5) Βουλευτές από το Συνασπισµό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρα Παπαρήγα κατέθεσαν από κοινού «Πρόταση για
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Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής» µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια
νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι’, σ. 7411, 7412.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 7957.
Ανακοινώνεται επιστολή της συζύγου του αεροπόρου Κ.
Ηλιάκη που έπεσε στο Αιγαίο. τόµ. ΙΑ’, σ. 8016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:
α) Αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και νυν Υπουργού Πολιτισµού και
β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν Υπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ’, σ.
8199.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:
α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών
β) Μηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8255.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», αναφορά µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών Ν. Χριστοδουλάκη, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Φλωρίδη
και κατά του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8349.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιµόθεου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8889.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελληνίου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γεωργίου Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ι. Παπαντωνίου δεν ανήκει στη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ.
8915.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή επιστολή περί ποινικής ευθύνης
των Υπουργών, αίτηση-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ε. Βενιζέλου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8967.
Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκφράζει τα συλλυπητήρια όλων των Βουλευτών των Κοµµάτων εις την οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Βουλευτή Ε.
Ζαφειρόπουλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του έτους 2006. τόµ. ΙΒ’, σ. 9081.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη
προς την Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Bουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9298.
Ορκωµοσία του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Αρσένη σε αντικατάσταση του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ. 9353.
Ανακοινώνεται επιστολή αποδοχής της Bουλευτικής ιδιότητας του Γ. Αρσένη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9454.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδήµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9560.

Ανακοινώνεται προς το Σώµα η λήξη των εργασιών της
Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου της Ολοµέλειας της Βουλής.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9648.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8206.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα:
«Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η’, σ. 5469.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Τσουρή, σχετικά µε τη
νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ’, σ. 2361.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3127, τόµ. ΣΤ’, σ. 3961, 3993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης ΕλλάδαςΙταλίας (Δ.Ε.Ι.). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3833, τόµ. ΣΤ’, σ. 4284, 4285.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6342.
Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: 60 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση από το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες
και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την
εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ’, σ. 4748.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των
Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 480.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια
για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 579.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ»
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6788.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων», (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Α. Παπαρήγα
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Ι’, σ. 7381, τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9224.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών για τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β’,
σ. 886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ’, σ. 2325.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανήλικων χρηστών. τόµ. Α’,
σ. 760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6670.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη
µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
τόµ. Β’, σ. 1397.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως

66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και
5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005.
τόµ. Ι’, σ. 7433.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229,
τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση
και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8537.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 83, 413, 442,
616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
απο τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Α. Ανδριανόπουλο δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3254.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για τη ρύθµιση θεµάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ. Ε’, σ. 3313.
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1092.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές
του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ενίσχυση
της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3900.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές
του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 972.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βου-
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λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. Η’, σ. 5643.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).». τόµ. Δ’, σ. 2469.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε’, σ. 3148.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ’, σ. 5434.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1444, τόµ. Ε’, σ.
3136, 3183, 3230, 3316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 519, 610, 676.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α’, σ. 583.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις
προσλήψεις και το Α.Σ.Ε.Π.. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το κόστος συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις
του Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-

ποκέντρωσης, σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης
στη διαδικασία των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω
Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 58 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 7986.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ’, σ. 5409.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 40 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8225.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. (Επερωτώντες: 41 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 341.
ΑΠΑΓΩΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6784.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του
φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7601.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
τόµ. Δ’, σ. 2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε’, σ.
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3659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6782.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις
επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 4783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της
Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των
ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 5412.
Πρόταση νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση του
νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-κατάργηση δυνατότητας
πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας». (Προτείνοντες:
12 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)». (Κατάθεση).τόµ. Η’, σ.
6018.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κατάργηση της
πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5711, τόµ. ΙΒ’, σ. 8820.
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Τροποποίηση του Νοµοθετικού Διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος
στην απεργία» γ)»Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης
για το προσωπικό που απεργεί». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5711, τόµ. ΙΒ’, σ. 8820.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία». (Προτείνοντες: Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Κ.Κ.Ε.
και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου).(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5711, τόµ. ΙΒ’, σ.
8820.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση στερεών
µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7604.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5610.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά
της λυµατολάσπης στην χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7293.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4068, τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία
και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού
(Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8120, 8161, τόµ. ΙΒ’, σ. 8803, τόµ. ΙΓ’, σ.
7543.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδήµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9560.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5640.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν
λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3666.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992,
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών
ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7416, τόµ. ΙΑ’, σ. 8364, 8376.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών
αποζηµιώσεων από το 2004 στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Δ’, σ.
2441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό.
τόµ. Δ’, σ. 2590.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της
Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των
ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 5412.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των
ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9314.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την
αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9026.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία
τους. τόµ. Ε’, σ. 3621.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι από το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α’, σ. 767.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και
την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3661.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2265, τόµ. ΣΤ’, σ.
4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 2265 .
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων

του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ . 9078,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9356, 9389.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9078, τόµ. ΙΓ’, σ. 9356, 9389.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 889,
930.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2004 και του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ. Β’, σ. 1466.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-ΤΕΧΤΥL», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 59.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας. τόµ. Ε’, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6910.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των
Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις
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εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ.
Ε’, σ. 3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τους απολυµένους του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
και Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ.
Η’, σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην
Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7600.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4058.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5610.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο
Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4991.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το Προεδρικό Διάταγµα για τις

τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού
του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ’, σ. 1666.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία
SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8917, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354, 9355.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως των Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής (Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής) για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ.
Β’, σ. 1471.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1472.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1474.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1474,
1475.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισµό». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Συζήτηση και ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής της
πρότασης της Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση στον
Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β’)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 6000.
Απόφαση της Βουλής (περί υιοθεσίας) για τα δύο παιδιά
του αγνοούµενου Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη. τόµ. Θ’, σ.
6958.
Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
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Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι’, σ. 7701.
Απόφαση της Βουλής για Σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7957.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9192.
ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο
κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. ΣΤ’, σ. 3916.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου διά του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά
µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Άρειο
Πάγο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9192.
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιΐας και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3979.
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης
της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η’, σ. 6146.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του στεγάστρου στο
Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. τόµ. Γ’, σ. 2142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Μουσείου της Αρχαίας
Ήλιδας. τόµ. Ε, σ. 3221.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιµόθεου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8889.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή

χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου.
τόµ. Η’, σ. 5558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6990.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγού Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας σε σχέση µε τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις ΝΑΤΟ µετά των
συνηµµένων Παραρτηµάτων Α και Β αυτού». (Κατάθεση).
τόµ. Δ’, σ. 2813.
ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7598.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού του Τοπικού Αστυνόµου. τόµ. Η’, σ. 5863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση
της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9191.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της
αυξανόµενης εγκληµατικότητας. τόµ. Β’, σ. 814.
ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Επικρατείας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου
στο κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1058.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β’ Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Β’, σ. 837.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν.
Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Γ’, σ. 2335.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση
της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
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σ. 9191.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών
του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ’, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για
την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9021.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ’, σ. 2644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα
της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η’,
σ. 6129.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική ασφάλεια. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7122.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων για θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α’, σ. 642.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1396.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια
προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης, µεταξύ της Ελλάδας και του Κεµπέκ, καθώς και
του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6287, τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στοµατική υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β’, σ. 849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3456.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και
µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ’, σ. 7084.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία
τους. τόµ. Ε’, σ. 3621.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και
µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ’, σ. 7084.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε
αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά
της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και
µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ’, σ. 7084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8181.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης
των οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ’, σ. 2645.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν.Αττικής. τόµ. Α’,

16
σ. 586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική,
το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2403.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης
του φυσικού αερίου στη Βόρεια και Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2588.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο
Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού
Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι’, σ. 7398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ», σ. 7982.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα, στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5832.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς
χώρους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6916.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην

Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7307.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση
των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου
προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4272.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες:
38 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4445.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 765.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 765.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την αξιοποίηση και τις προοπτικές του
Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 4818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος για τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού
Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9439.
Β
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9223.
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την Ελληνική θέση στις διαδικασίες του
Κοσόβου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9124.
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ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην παράδοση του βαµβακιού λόγω αυξηµένου ποσοστού
υγρασίας. τόµ. Α’, σ. 259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 1593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ηρτηµένη ποσότητα βάµβακος στο Ν.Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 2319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε’, σ. 3285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9314.
ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
(βλ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν.
Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε
θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 331.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη
αυτών που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8905, τόµ. ΙΓ’, σ. 9507.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4395.
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική
Αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 652,
τόµ. Γ’, σ. 1762, 1798.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των αγορών βιολογικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7082.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα βιολογικού καθαρισµού σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β’, σ. 885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία του διϋλιστηρίου
υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3693.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη
της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5551.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η’, σ. 5836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο.
τόµ. Ι’, σ. 7342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ε-
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φαρµογή µέτρων ασφάλειας στο καπνεργοστάσιο της
«SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία για το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8324.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9351.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5799.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6342.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6342.
Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: 60 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7603.
ΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 4785.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5767, τόµ. Θ’, σ. 7019.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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 Ρουµανίας αφ’ ετέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγα-

ρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Α’, σ. 715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4297,
4306.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη
Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α’, σ. 5.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 276.
Ορκωµοσία της Β. Νικολαΐδου ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς
(Κ.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Ι. Πατσιλινάκου, ο οποίος
παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 826.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β’ Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Β’, σ. 837.
Ορκωµοσία του Α. Καριπίδη ως Βουλευτή του Ν. Σερρών
σε αντικατάσταση του Α. Καραµανλή ο οποίος παραιτήθηκε
από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 852.
Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β’, σ. 1146.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτή. τόµ. Γ’, σ. 1613.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κων. Τσίµα. τόµ. Γ’, σ. 1818.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ.
Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ’, σ. 1819.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ρ. Ζήση. τόµ. Γ’, σ. 2123.
Ορκωµοσία του Σ. Εµινίδη ως Βουλευτή του Ν. Καβάλας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2225.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005».
τόµ. Δ’, σ. 2406.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Ρεγκούζα. τόµ. Δ’, σ. 2571.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Ε’, σ. 3211, 3212.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Ε. Κεφαλογιάννη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων
κοινωνικής προστασίας τους. τόµ. ΣΤ’, σ. 4470.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χρ.
Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ζ’, σ. 4942, τόµ. Ι’, σ. 7514.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Α. Παπαγεωργίου, Π. Ρήγα. τόµ. Ζ’,
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σ. 5085.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα:
«Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η’, σ. 5469.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου. τόµ. Η’, σ. 5528.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Λεβέντη. τόµ. Θ’, σ. 6936.
Αναφορά στο δραµατικό συµβάν στον εναέριο χώρο του
Αιγαίου και στην απώλεια του Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη.
τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως
66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και
5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005.
τόµ. Ι’, σ. 7433.
Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι’, σ. 7701.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. ΙΑ’, σ. 8479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8479, τόµ. ΙΓ’, σ. 9349, 9350.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Τραγάκη, τόµ. ΙΓ’, σ. 9178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Γιαννόπουλου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9349.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α.Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9349.
Ορκωµοσία του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Αρσένη σε αντικατάσταση του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ. 9353.
Ανακοινώνεται επιστολή αποδοχής της Βουλευτικής ιδιότητας του Γ. Αρσένη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9454.
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν.
Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Γ’, σ. 2335.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα
υπ’ αριθµ. 17 σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 2.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α’, σ. 5.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 29.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 71, 419, τόµ.
Γ’, σ. 1762, τόµ. Δ’, σ. 2880, τόµ. Ε’, σ. 3562, τόµ. ΣΤ’, σ.
4509, 4510, 4511, 4512, 4513, τόµ. Ζ’, σ. 4919, 4920,
τόµ. Ι’, σ. 7304, τόµ. ΙΒ’, σ. 8823.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύ-

νης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας και Οκονοµικών. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοίνωνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Α’, σ.
216.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 266.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 276.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 286.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση άρθρου του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 334.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
τόµ. Α’, σ. 340.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής,
έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 204
Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 205
Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α. Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392,
393.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µία τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α’, σ. 462.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ’ αυτήν. τόµ. Α’, σ. 546.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ότι ο
Πρωθυπουργός µπορεί να αναπληρωθεί από Υπουργό ή Υφυπουργό. τόµ. Α’, σ. 546, 547.
Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
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εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α’, σ. 551.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Π. Μαντούβαλου
προς την Πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι από σήµερα δεν ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ.
580.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων για θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α’, σ. 642.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α’, σ.
725.
Ανακοινώνεται επιστολή παραίτησης του Ι. Πατσιλινάκου
από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α’, σ. 774.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος
Υπουργός ή Υφυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Α. Αλαβάνου σε αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β’, σ. 813.
Ορκωµοσία της Β. Νικολαΐδου ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς
(Κ.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Ι. Πατσιλινάκου, ο οποίος
παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 826.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή παραίτησης του
Βουλευτή Ν. Σερρών Α. Καραµανλή από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 833.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β’ Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Β’, σ. 837.
Ορκωµοσία του Α. Καριπίδη ως Βουλευτή του Ν. Σερρών
σε αντικατάσταση του Α. Καραµανλή ο οποίος παραιτήθηκε
από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 852.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Απολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β’,
σ. 932.
1.Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. 2. Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2006. τόµ. Β’, σ. 979.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος
αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Αλέξανδρος Αλαβάνος προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Β’, σ.
1027.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Α.
Καριπίδη στο οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την ιδιότητα
του Βουλευτή και ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κανένα επάγγελµα. τόµ. Β’, σ. 1086.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή, µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης: «Περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». τόµ.
Β’, σ. 1456.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση,
συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1559.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε κατάθεση τροπολογιών στο συζητούµενο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση
και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α’
173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1562.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1617,
1824, τόµ. Δ’, σ. 2822, τόµ. Ε’, σ. 3338, 3339, 3340, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4148, τόµ. Ζ’, σ. 4691, 4899, 4994, 5362, τόµ. Η’,
σ. 5532, 5533, 5534, 5535, τόµ. Ι’, σ. 7526, 7656, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8161, 8410, 8420, τόµ. ΙΒ’, σ. 8517, 9048, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9126.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μονίµων Επιτροπών για την Β’ Σύνοδο. τόµ. Γ’, σ. 1655.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ.
Τσίµα. τόµ. Γ’, σ. 1818.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ.
Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ’, σ. 1819.
Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη Β’ Σύνοδο. τόµ. Γ’,
σ. 1827.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισµό». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής Σ. Χατζηγάκη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά: α) κατά των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Τουριστικής Ανάπτυξης β) µήνυση κατά του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) αναφορά του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µε συνηµµένη δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης κατά τα έτη 2001 και 2002.
τόµ. Γ’, σ. 2205.
Ορκωµοσία του Σ. Εµινίδη ως Βουλευτή του Ν. Καβάλας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2225.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2265, 2266.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός έτους 2005». τόµ. Γ’,
σ. 2313.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν.
Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ.
Γ’, σ. 2335.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της 195 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας «για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων: εκπαίδευση, κατάρτιση
και δια βίου µάθηση». τόµ. Γ’, σ. 2336.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τη
διαδικασία εφαρµογής του. τόµ. Δ’, σ. 2573.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα µηνυτήρια αναφορά κατά
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του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ.
Δ’, σ. 2687.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών. τόµ.
Δ’, σ. 2757.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε’, σ. 3148.
Συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε’, σ. 3390, 3449, τόµ. Η’, σ. 5510, 5511.
Ανακοινώνεται: 1. Μηνυτήρια αναφορά κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2. Αναφορά
της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 3496.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης. τόµ.
Ε’, σ. 3734.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά-καταγγελία κατά των
πρώην Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας Α. Παπαδόπουλου
και Λ. Παπαδήµα και κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας
και Πρόνοιας Έ. Νασιώκα. τόµ. Ε’, σ. 3856.
Συζήτηση επί του Κανονισµού µε θέµα αν η συζήτηση των
επερωτήσεων περιορίζεται αποκλειστικά στο θέµα που αναφέρεται στο κείµενο. τόµ. Ε’, σ. 3873, 3874.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Η. Παπαηλίας κατέθεσε
πρόταση νόµου µε θέµα: «Καθορισµός εκδηλώσεων κατά
τη 19η Μαΐου, ηµέρα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΣΤ’, σ. 3980.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών» αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του πρώην
Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4154.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του
στην Πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε την πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή. τόµ. ΣΤ’, σ. 4215.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Σ. Καλογιάννη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Τζίµα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4535.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε.
Στρατάκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4542.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 4670.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ’,
σ. 4697.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε παραβίαση άρθρου του. τόµ. Ζ’, σ. 4763, 4766.
Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα ανακοινώνει προς το Σώµα το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Ράλλη και την τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Ζ’, σ.

4937.
Ανακοινώνεται συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί
του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ζ’, σ.
5410.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ’, σ. 5421, 5422,
5423, 5424.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η’, σ. 5537, 5540.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 5911.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η’, σ. 5963.
Συζήτηση και ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής της
πρότασης της Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση στον
Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β’)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 6000.
Ανακοινώνεται µυνητήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Η’, σ. 6023.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η’, σ. 6184,
6185.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας Γ. Ανωµερίτη και Γ. Πασχαλίδη. τόµ.
Θ’, σ. 6328.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας
του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463, 6469.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς την Πρόεδρο
της Βουλής, σχετικά µε το δραµατικό συµβάν στον εναέριο
χώρο του Αιγαίου και την απώλεια του Σµηναγού Κων/νου
Ηλιάκη. τόµ. Θ’, σ. 6958.
Απόφαση της Βουλής (περί υιοθεσίας) για τα δύο παιδιά
του αγνοούµενου Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη. τόµ. Θ’, σ.
6958.
Αναφορά στο δραµατικό συµβάν στον εναέριο χώρο του
Αιγαίου και στην απώλεια του Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη.
τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση σχετικά µε πρόταση της Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Χριστοφιλοπούλου για παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7123.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σαλαγκούδη. τόµ. Ι’, σ. 7227.
Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών (113) Βουλευτών του κόµµατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7295.
Ανακοινώνεται ότι εξήντα έξι (66) Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πέντε (5) Βουλευτές από το Συνασπισµό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρα Παπαρήγα κατέθεσαν από κοινού «Πρόταση για
Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής» µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια
νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι’, σ. 7411, 7412.
Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι’, σ. 7701.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 7957.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της
Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7936.
Απόφαση της Βουλής για Σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7957.
Ανακοινώνεται επιστολή της συζύγου του αεροπόρου Κ.
Ηλιάκη που έπεσε στο Αιγαίο. τόµ. ΙΑ’, σ. 8016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:
α) Αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και νυν Υπουργού Πολιτισµού και
β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν Υπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ’, σ.
8199.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:
α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών
β) Μηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8255.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», αναφορά µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών Ν. Χριστοδουλάκη, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Φλωρίδη
και κατά του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8349.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιµόθεου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8889.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελληνίου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γεωργίου Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ι. Παπαντωνίου δεν ανήκει στη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ.
8915.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή επιστολή περί ποινικής ευθύνης
των Υπουργών, αίτηση-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ε. Βενιζέλου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8967.
Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκφράζει τα συλλυπητήρια όλων των Βουλευτών των Κοµµά-

των εις την οικογένεια του εκλιπόντος Βουλευτή Ε. Ζαφειρόπουλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του έτους 2006. τόµ. ΙΒ’, σ. 9081.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισµό
της Βουλής (Μέρος Β’)». τόµ. ΙΓ’, σ. 9163.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη
προς την Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Βουλευτικό του Αξίωµα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9298.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδήµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9560.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η λήξη των εργασιών της
Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου της Ολοµέλειας της Βουλής.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9648.
Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα επεισόδια οργανωµένων οπαδών στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου-Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1713, 1714, τόµ. Ε’, σ. 3719, 3757, τόµ. ΣΤ’, σ. 3925.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου-Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1713, 1714, τόµ. Ε’, σ. 3719, 3757, τόµ. ΣΤ’, σ. 3925.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διοικητική διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Η’, σ. 5608.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 770,
τόµ. Γ’, σ. 1597.
ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5374.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην
5η συνοικία του Δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9127.
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Η. Παπαηλίας κατέθεσε
πρόταση νόµου µε θέµα: «Καθορισµός εκδηλώσεων κατά
τη 19η Μαΐου, ηµέρα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΣΤ’, σ. 3980.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση της 19ης
Μαΐου ως ηµέρας εθνικής µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης από το Τουρκικό Κράτος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Σ. Παπαθεµελής, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Κεδίκογλου, Δ. Γαλαµάτης, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια, Χρ. Καρύδη). τόµ. ΙΒ’, σ.
8804.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1060.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του
Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ’, σ. 1736.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ’,
σ. 4697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3690.
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3620.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3696.
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους
δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις
Τράπεζες. τόµ. Α’, σ. 763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3620.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3696.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η’,
σ. 5899.
ΔΑΝΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3696.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής
ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι’, σ. 7625.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3284.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής
ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι’, σ. 7625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των
δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9095.
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5321.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από την Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β. Παπανδρέου και το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο δια του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών
στον Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4984.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άδειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση της
Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6144.
ΔΑΣΜΟΙ-ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο δια του Υπουργού Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2182.
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την αναπροσαρµογή του Πολιτικού
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Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση πυρκαγιών µεγάλης έκτασης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9024.
Δ.Ε.Κ.Ο (βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2664, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
4963, 5076, 5324, 5414.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη σύνδεση
περιοχών του Δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του Δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας
στους Δήµους της Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 5866.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Β’, σ.
1055.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου -Μεσσαράς.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προώθηση της
δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9228.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αυξήσεις συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 22, 68, 164, 216, 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3668.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Συζήτηση-Ψήφιση-Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 4651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6135, 6136, τόµ. Θ’, σ. 7031, τόµ. Ι’, σ. 7198.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 58 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 7986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9356, 9389.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης
του φυσικού αερίου στη Βόρεια και Ανατολικη Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2588.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Β’, σ.
1055.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.). (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της οριακής τιµής του συστήµατος στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος
σε διάφορες περιοχές της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8539.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ’,
σ. 6362.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές
του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του
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Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ’, σ. 1736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3479.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Εσταυρωµένου του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη σύνδεση
περιοχών του Δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από την κακοκαιρία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση του µετρό στη γραµµή Μοναστηράκι-Αιγάλεω
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4443.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ.
Θ’, σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι’, σ. 7148.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Ι’, σ. 7565.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες
ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7581, τόµ. ΙΒ’, σ. 8845, 8876.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2185.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα
Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4087.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.

1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα
Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7601.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες
ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7581, τόµ. ΙΒ’, σ. 8845, 8876.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 5614.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. (Επερωτώντες: 37
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3666.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση στερεών
µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του Δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9198.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Δ.Ε.Κ.Ο)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.). (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». (Κατάθεση-
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Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2201, τόµ. Δ’, σ. 2461,
2513, 2596, 2816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα
ΕΛ.ΠΕ. τόµ. Δ’, σ. 2367, 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
απο τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Α. Ανδριανόπουλο δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Χριστοφιλοπούλου δια
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. τόµ. Ζ’, σ. 4744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δ. Λιντζέρη, διά του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης
του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συµµετοχή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στα Διοικητικά Συµβούλια των Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9474.

8441, τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2265,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 4651.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη
αυτών που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ», σ. 7979.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών χωρίς
διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2400.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών χωρίς
διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2400.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8274, 8406,

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1460.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1060.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4068, τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το κόστος συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις
του Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1588.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) της Αεροπορίας . (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού
φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα σε παραποιήσεις στοιχείων στον τελευταίο διαγωνισµό της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9438.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α’, σ. 551.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1472.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Κοινω-
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νικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1473.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1474.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β’
Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β’, σ. 1474,
1475.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισµό». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών. τόµ.
Δ’, σ. 2757.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης. τόµ.
Ε’, σ. 3734.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2401.
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν.
Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε
θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 331.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού
Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, 5319, σ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9439.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ.
Η’, σ. 5550.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν.
Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε
θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 331.
Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α’, σ. 551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 30/Α’) 14.2.2004)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 652, 725.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρ-

φωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισµό». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ’, σ. 5409.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 40 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8225.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8331.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα
της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6670.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν.
Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε
θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης
στη διαδικασία των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διαδικασία προσαγωγής των εµπλεκοµένων στην υπόθεση που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9477.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση αναφοράς προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β’, σ. 1087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4086.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής
Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ’, σ. 6361.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η’, σ. 6146.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική δραστηριότητα της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Ε’, σ. 3836.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία
άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά
την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8923.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά
µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Άρειο
Πάγο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Καρχιµάκης). τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις των αγροτών, τον
καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3504.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε θέµατα Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6815.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7220, 7479,
7507, 7640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης
των οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ’, σ. 2645.
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2832.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά
µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Άρειο
Πάγο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε θέµατα Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6815.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) Ανατολικής Κρήτης και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1585.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης και Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’35) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9303.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8992.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης και Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’35) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9303.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε θέµατα Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6815.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το διορι-
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σµό εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9350.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4068, τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ.
Ε’, σ. 3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4598.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και
χρήση των συστηµάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO
και GPS και των συναφών εφαρµογών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4120, τόµ. Θ’, σ. 7019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικονωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του κράτους του
Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 4785.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε’, σ. 3286.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βου-

λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η’, σ. 5643.
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µη κατάθεση εγγράφων
για την Ολυµπιακή Αεροπορία. (Επερωτών Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ: Χ. Βερελής). τόµ. ΣΤ’, σ. 4209.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938,
4946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των
φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7596.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α’) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε
σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1502, τόµ. Γ’, σ. 1754, 1756.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της
αυξανόµενης εγκληµατικότητας. τόµ. Β’, σ. 814.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938,
4946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και
τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7310.
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Χριστοφιλοπούλου δια
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. τόµ. Ζ’, σ. 4744.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α’, σ. 3.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αερο-

30
σκαφών F-16. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ.
Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β’, σ. 1431.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποµάκρυνση των
παράνοµων κεραιών από το Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 488.
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ε.Μ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2369.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία. τόµ. ΙΓ’, σ. 9472.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8210.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β’, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσµο του
Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1464.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9078.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8274, 8406,
8441, τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του Ιδρύµατος Προσφοράς του
ΝΑΤΟ, για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων
Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 337.
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Ε.Ρ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση των

παράνοµων κεραιών από το Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 488.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Ε.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6018, τόµ. Θ’, 7019, τόµ. Ι’, σ.7179.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. ΙΓ’, σ. 9200.
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική
σύνδεση του Δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η’, σ.
5897.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, 3512, τόµ.
Η’, σ. 5709, 5748, 5804, 5902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εισαγωγή υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανατιµήσεις
στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7079.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Α. Παπαγεωργίου, Π. Ρήγα. τόµ. Ζ’,
σ. 5085.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463.
Απόδοση τιµής στους πιλότους της Πολεµικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. τόµ. Ι’, σ. 7696.
Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι’, σ. 7701.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισµό
της Βουλής (Μέρος Β’)». τόµ. ΙΓ’, σ. 9163.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ’, σ. 8358.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (βλ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο στην
εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2592.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναπροσαρµογή
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του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ. Α’, σ. 550.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κωνσταντόπουλος,
Ι. Δραγασάκης, Α. Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης,
Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη).(Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 2149.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σηµερινή
κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. (Επερωτώντες: 47 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9229, 9230.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών λόγω παρακρατήσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3624.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3828.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4602.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δοµή και λειτουργία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης».
(Συζήτηση-Ψήφιση ). τόµ. Ε’, σ. 3136, 3230, 3316.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και
Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της
θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Η
Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε., Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και οι Βουλευτές Α. Ανδριανόπουλος και Σ. Μάνος). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 2146, 2162.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τον διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχωριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1428.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Ανδριανόπουλος, Σ. Μάνος). τόµ. Η’, σ. 5560.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».

(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τοµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη προβολή των υποψηφίων
όλων των κοµµάτων εν όψει των Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά
Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8986.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τόµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τόµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τόµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων, εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τόµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ’,
σ. 4697.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δοµή και λειτουργία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3136, 3230, 3316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των Στελεχών Εκπαίδευσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4395.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώ-
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πιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι’, σ. 7398.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ.
1063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ’, σ. 2143.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6135, 6136, τόµ. Θ’, σ. 6850, 6874, 6918, 7031,
7038, τόµ. Ι’, σ. 7198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7139, 7646, 7685, τόµ. ΙΑ’, σ.
8114.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7139, 7646, 7685, 7646,
7685, τόµ. ΙΑ’, σ. 8114.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8528,
8941, 8972, 9031.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση
και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3680, τόµ. ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’, σ. 4661, 4843.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 4691,
4899, 4994, 5362.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’,
σ. 1063.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:

«Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6135, 6136, τόµ. Θ’, σ. 6850, 6874, 6918, 7031,
7038, τόµ. Ι’, σ. 7198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9345.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9223.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η’,
σ. 6129.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’,
σ. 1063.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’’, σ. 6135, 6136, τόµ. Θ’, σ. 6850, 6874, 6918, 7031,
7038, τόµ. Ι’, σ. 7198.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ’, σ. 6959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7139, 7646, 7685, τόµ. ΙΑ’, σ.
8114.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το διορισµό εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 363.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’,
σ. 1063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε’, σ. 3286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των Στελεχών Εκπαίδευσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9345.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ’, σ. 2143.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του
φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2323.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του
φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2323.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
νοθείας των τροφίµων και ιδιαίτερα του ελαιόλαδου. τόµ.
Β’, σ. 1399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3690.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος
4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4119.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό.
τόµ. Δ’, σ. 2590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών λόγω παρακρατήσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή
των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των
ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε το διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχωριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1428.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3276, τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4360, 4497.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
νοθείας των τροφίµων και ιδιαίτερα του ελαιόλαδου. τόµ.
Β’, σ. 1399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη νοθεία στη φέτα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9351.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και
υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 4993.
ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ’,
σ. 2320.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή
των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. Η’, σ. 5643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 7119.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». Τόµ. ΣΤ’, σ. 3899.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σηµερινή
κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. (Επερωτώντες: 47 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6987.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
(Ε.Α.Β.). (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 5869.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. (Επερωτώντες : 41 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της
αυξανόµενης εγκληµατικότητας. τόµ. Β’, σ. 814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη
αυτών που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7979.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ
(Ε.Β.Ο.) (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6274.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλε-

όρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9316.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση
και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4394.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6663.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3864.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία
και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού
(Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7543, τόµ. ΙΒ’, σ. 8803, 8816.
ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη των
πτηνών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 478.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για
την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9021.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8014.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που
δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3795.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 487.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική
Αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 652,
τόµ. Γ’, σ. 1762, 1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων περιορισµού της ενεργειακής σπατάλης
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στα κτήρια κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 974.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε θέµατα που αφορούν τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.). (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3127, τόµ. ΣΤ’, σ. 3961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9343.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
519, 610, 676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του 424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1092, 1139, 1405, 1540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1779, τόµ. Ε’, σ. 3375, 3414.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) της Αεροπορίας . (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
(Ε.Α.Β.). (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 5869.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διεβίβασε στη Βουλή αναφορά µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία σχετικά µε την προµήθεια από τις
Ένοπλες Δυνάµεις των ρωσικών αυτοκινούµενων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστηµάτων µικρού βεληνεκούς
TOR-M1. τόµ. Θ’, σ. 6366.
ΕΝΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 364.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε τη νέα
Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5376.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.

6018, τόµ. Θ’, σ. 7019, 7054, τόµ. Ι’, σ. 7179.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9223.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι εξήντα έξι (66) Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πέντε (5) Βουλευτές από το Συνασπισµό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρα Παπαρήγα κατέθεσαν από κοινού «Πρόταση για
Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής» µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια
νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι’, σ. 7411, 7412.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων». (Κατάθεση). τόµ. Γ’,
σ. 1779.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τη Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β. Παπανδρέου και το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο δια του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών
στον Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4984.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
(Ε.Α.Β.). (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 5869.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων για θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α’, σ. 642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 7119.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επέκταση του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του
Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ’, σ. 4988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ένταξη των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων κα-
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τηγοριών εργαζοµένων στο Δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9437.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6788.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των
δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9095.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1400.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε προκηρυχθείσα µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε’, σ. 3314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την αξιοποίηση από ιδιώτες των κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Ποταµιάς Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
7031, τόµ. ΙΑ’, σ. 8018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9476.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 262.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3260.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ε.
Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ.
Ε’, σ. 3291.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3870.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σηµερινή
κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. (Επερωτώντες: 47 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5378.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). (Επερωτώντες: 44
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6307.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6342.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον Αγροτικό Τοµέα. (Επερωτώντες: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι. Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν.
Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. Ι’, σ. 7271.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.). (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1032.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3508.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες:
38 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4445.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. (Επερωτώντες: 26
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4788.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4090.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5031.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η’, σ. 5836.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6788.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8517.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. (Επερωτώντες: 41 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 341.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 5614.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο. (Επερωτώντες: Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Καρχιµάκης). τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε θέµατα Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6815.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε το Σωφρονιστικό Σύστηµα. (Επερωτώντες:22
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8995.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. (Επερωτώντες: Χ. Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β’, σ. 1431.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) της Αεροπορίας . (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2190.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
(Ε.Α.Β.). (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 5869.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα Μουσικών Παρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία.
(Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ.
554.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’,
σ. 1063.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ.
4246.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7401.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9316.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις
προσλήψεις και το Α.Σ.Ε.Π. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 855.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή του Συντάγµατος του Ευρωπαϊκού Δικαίου
στη νοµοθετική δραστηριότητα της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3836.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 26
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4060.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η’, σ. 5643.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 58 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 7986.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου.
(Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) τόµ. Ε’, σ.
3458.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µη κατάθεση εγγράφων
για την Ολυµπιακή Αεροπορία. (Επερωτών Βουλευτής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ. Βερελής). τόµ. ΣΤ’, σ. 4209.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4212.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. (Επερωτώντες: 54 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’,
σ. 140.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ.
1671.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος,
Φ. Κουβέλης, Α. Αλαβάνος). τόµ. Ε’, σ. 3481.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3696.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβα-
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σης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. (Επερωτώντες: 11 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4751.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6994.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες: 11 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9097.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποπεράτωση των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς και
Ηρακλείου-Βιάννου. (Επερωτώντες: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης,
Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3670.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική ασφάλεια. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7122.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Ι’, σ. 7565.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 588.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος). τόµ. Β’, σ. 820.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2215.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διά του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Ζ’, σ. 4996.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 6148.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’,
σ. 7312.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8331.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον τουρισµό
στη Βόρεια Ελλάδα. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 108.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Α-

νάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1467.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό.
(Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ.
8184.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9442.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 368.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. (Επερωτώντες: 37
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3112.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 6002.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αιµοδοσία και τους
κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7154.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση στερεών
µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7604.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. ΙΓ’, σ. 9200.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β’, σ. 1408.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος της ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζοµένους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2648.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 57 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4015.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. να αυξήσει το επίδοµα θέσης-ευθύνης των στελεχών στον οργανισµό κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5606.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναπροσαρµογή
του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ. Α’, σ. 550.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. (Επερωτώντες: 54 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’,
σ. 140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ’, σ. 5025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος
των αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7983.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 110 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8985.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ’, σ.
7016.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 1593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ’,
σ. 2320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν. Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9125.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος
4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4119.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα των πανωτοκίων και τις επιδοτήσεις επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις
του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β’, σ. 975.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των
δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9095.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ’, σ. 4120.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 770,
τόµ. Γ’, σ. 1597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση
και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3680, τόµ. ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’, σ. 4651, 4661, 4848.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση θεµάτων των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων. τόµ. Ζ’, σ. 4819.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4395.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο και 14ο Δηµοτικά Σχολεία της Νέας Σµύρνης. τόµ. Α’, σ. 32.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Διονύσου και από τη Σχολή Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Α’, σ. 111, 118.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου. τόµ. Α’, σ. 209.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Διαµαντοπούλου του Αιγάλεω, το
160ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών και το Αρκαδικό Κέντρο.
τόµ. Α’, σ. 272, 296, 315.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης. τόµ. Α’,
σ. 449.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα, το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ευαγγελισµού και η Πρόεδρος
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ουγγρικού Κοινοβουλίου κ. Μάτρε Μάρθα. τόµ. Α’, σ. 487, 523, 534.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι. τόµ. Α’, σ. 582.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μάνδρας Αττικής και το 3ο Γυµνάσιο
Αµαρουσίου. τόµ. Α’, σ. 612, 622, 626.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Εσπερινό Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο Αχαρνών. τόµ. Α’, σ. 695.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Γ. Παρβάνωφ, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Ρουµανίας κ. Τ.
Μπαζέσκου και µαθητές από το Γυµνάσιο Τσαγκαράδας
Μαγνησίας. τόµ. Α’, σ. 715, 742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, το 1ο
Τ.Ε.Ε. Δυτικής Φραγκίστας Ευρυτανίας και το Γυµνάσιο Αγίου Βασιλείου Αχαΐας. τόµ. Α’, σ. 790, 797, 805.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 824.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

40
τές από το Γυµνάσιο Πέρνης Καβάλας. τόµ. Β’, σ. 856.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 52ο Λύκειο Αθηνών. τόµ. Β’, σ. 903.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µεταµοσχευµένοι αθλητές που έλαβαν µέρος στους 15ους παγκόσµιους αγώνες στον Καναδά, µαθητές από το 1ο Λύκειο
Αιγάλεω, το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Θήβας και το Πελλόπειο
Λύκειο Ηλίας. τόµ. Β’, σ. 936, 945, 951, 956.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων «Ελληνική Αναγέννηση Πατρόνη» και από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ξυλόκαστρου. τόµ. Β’, σ. 981, 991.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου και το 1ο Γυµνάσιο
Αλµυρού Μαγνησίας. τόµ. Β’, σ. 1031, 1046.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γυµνάσιο Μάνδρας Αττικής. τόµ. Β’, σ.
1075.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εθελοντές του Φιλανθρωπικού Σωµατείου «Κοινωνική Στήριξη».
τόµ. Β’, σ. 1093.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Λύκειο Πειραιά και το 15ο Γυµνάσιο Πατρών Αχαΐας. τόµ. Β’, σ. 1147, 1386.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Λύκειο Νίκαιας, τα Εκπαιδευτήρια Σωτηρχόπουλου Αχαΐας και το Γυµνάσιο Πέτας Άρτας. τόµ. Β’, σ.
1433, 1449, 1456.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νεστάνης Αρκαδίας. τόµ. Β’, σ. 1504.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Λύκειο Καλλιθέας, φοιτητές από το Πάντειο
Πανεπιστήµιο, µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Μαντουδίου Ευβοίας
και το Γυµνάσιο Καρδαµύλης Μεσσηνίας. τόµ. Β’, σ. 1545,
1554, 1559, 1567.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πανορµίτιο Γυµνάσιο Σύµης, το 11ο Γυµνάσιο Ιλίου Αθηνών και το Γυµνάσιο Αγίου Βλασίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ’, σ. 1588, 1599, 1612.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αιγάλεω. τόµ. Γ’, σ. 1675.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Λύκειο Νέας Ιωνίας Αττικής, φοιτητές από το
Πάντειο Πανεπιστήµιο, µαθητές από το Εργαστήρι Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τρίπολης, το 1ο Τ.Ε.Ε. Μουζακίου Καρδίτσας και το 1ο Τ.Ε.Ε. Σοφάδων Καρδίτσας.
τόµ. Γ’, σ. 1816, 1825, 2076, 2080.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Νίκαιας Πειραιά, το Γυµνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων, το 6ο και το 20ο Δηµοτικά Σχολεία Καρδίτσας. τόµ. Γ’, σ. 2151, 2163, 2170.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Γυµνάσιο Καλλίπολης Πειραιά και το Λύκειο
Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Γ’, σ. 2187, 2198.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Αιάντειο Γυµνάσιο Σαλαµίνας, το 3ο Γυµνάσιο
Μεγάρων και το 1ο Τ.Ε.Ε Τριπόλεως Αρκαδίας. τόµ. Γ’, σ.
2289, 2299, 2313.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού και το 2ο Γυµνάσιο
Σοφάδων Καρδίτσας. τόµ. Γ’, σ. 2331, 2345.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μαντουδίου Ευβοίας. τόµ. Δ’, σ. 2390.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές και σπουδάστριες από το Εµπορικό Ιταλικό Ινστιτούτο. τόµ. Δ’, σ. 2411.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Βουλευτές του Ρουµανικού Κοινοβουλίου, Βουλευτές της οµάδας φιλίας µε τη χώρα µας και µαθητές από το 19ο και 5ο
Γυµνάσιο Πατρών. τόµ. Δ’, σ. 2535, 2537, 2550, 2552.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη των Αθηνών, το
Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, το Γυµνάσιο Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας, το 2ο Λύκειο Κατερίνης Ν. Πιερίας και το 2ο Λύκειο Πατρών Αχαΐας. τόµ. Δ’, σ. 2593,
2605, 2614, 2623, 2632, 2633.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ακράτας, το Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης
Κορινθίας, το Γυµνάσιο Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, το
Γυµνάσιο και το Λύκειο Ερυµανθίας Ν. Αχαΐας και το 6ο
Γυµνάσιο Ξάνθης. τόµ. Δ’, σ. 2657, 2665, 2676, 2687.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Προσοτσάνης Δράµας. τόµ. Δ’, σ. 2721.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 3ο Γυµνάσιο Κερατσινίου, το Γυµνάσιο Αυλωναρίου Ευβοίας, το Γυµνάσιο
Αθηκίων Κορινθίας και το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας.
τόµ. Δ’, σ. 2866, 2882, 2887, 2893, 2988, 2906.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Περάµατος Πειραιά, το 7ο Γυµνάσιο
Χαλκίδας και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Σπάρτης. τόµ. Δ’,
σ. 2970, 2979, 2993.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Μακρυγιάννη» Κορυδαλλού Πειραιά, τα 69ο και 70ο Δηµοτικά Σχολεία Πατρών Αχαΐας, το Λύκειο Ζευγολατιού Κορινθίας και
το Λύκειο Κάτω Τιθωρέας Φθιώτιδας. τόµ. Ε’, σ. 3191,
3197, 3203, 3211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου και το Α’ Τ.Ε.Ε. Κιάτου
Κορινθίας. τόµ. Ε’, σ. 3229, 3242.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του 9ου Λυκείου Αµαρουσίου και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πατρών Αχαΐας. τόµ. Ε’, σ. 3265, 3275.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Τ.Ε.Ε. Ραφήνας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Κάρλας Μαγνησίας, το Δηµοτικό Σχολείο Κεραµιδίου Μαγνησίας, το 4ο Λύκειο Χαλκίδας, το Α’ Τ.Ε.Ε. Λευκάδος και
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ. Ε’, σ. 3382, 3384,
3397, 3403, 3409.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο Καλλιθέας και το 6ο Λύκειο Πατρών.
τόµ. Ε’, σ. 3454, 3469.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν 120
νέοι ελληνικής καταγωγής από χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου. τόµ. Ε’, σ. 3484.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πόρου. τόµ. Ε’, σ. 3675.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τριάντα µέλη της Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 3722.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος και το 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 3766, 3778.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο Αγ. Παρασκευής, το 4ο Τ.Ε.Ε. Αθη-
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νών και το 1ο Τ.Ε.Ε. Λαµίας. τόµ. Ε’, σ. 3797, 3799.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πεντέλης, το 1ο Λύκειο Καλύµνου και
το 1ο Λύκειο Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3840, 3845, 3852.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τρεις
εκπρόσωποι από την αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Φιλίας Ελλάδος-Βουλγαρίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3945.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ασκληπιείου Αργολίδος και το
1ο Λύκειο Άργους. τόµ. ΣΤ’, σ. 3975, 3981, 3989.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο
Τρίπολης, το 1ο Τ.Ε.Ε. Θήβας και το 1ο Γυµνάσιο Κιάτου
Κορινθίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4016, 4021, 4023, 4029, 4039.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων «ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΘΗΝΩΝ» και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4059, 4068.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Γυµνάσιο και Λύκειο Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΣΤ’, σ.
4088, 4099.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα Αττικής, το Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Σµύρνης και το 7ο Τ.Ε.Ε. Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4139, 4142,
4147, 4154.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Παλλήνης, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο
Ν. Σµύρνης και το Δηµοτικό Σχολείο Άσσου Κορινθίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4169, 4174, 4190.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Πειραµατικό Σχολείο Μαρασλείου, το Λύκειο
Νέας Περάµου Αττικής και το Γυµνάσιο Λάππα Αχαΐας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4207, 4219, 4229.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ.
4261.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Ενιαίο Λύκειο Ιλίου, το 1ο Γυµνάσιο Μελισσίων Αττικής και το 2ο Γυµνάσιο Άργους Αργολίδας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4368, 4375, 4380.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τ.Ε.Ε. Πετρούπολης, το Γυµνάσο της Αγγλικής
Πρεσβείας, το 14ο Γυµνάσιο Πατρών, το Δηµοτικό Σχολείο
Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας και το 10ο Γυµνάσιο Πατρών Αχαΐας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402, 4411, 4416, 4424, 4430.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4458.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τ.Ε.Ε. Νίκαιας, το Γυµνάσιο Θουρίας Μεσσηνίας και το 2ο Γυµνάσιο Πατρών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4566, 4582,
4587.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρσάκειο, το Β’ Τµήµα του
Αρσακείου Δηµοτικού Σχολείου, το 42ο Δηµοτικό Σχολείο
Πατρών, το Γυµνάσιο Καρατούλας Ν. Ηλείας και το 2ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4595, 4603, 4622, 4632,
4638.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ελληνίδων Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, το 5ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 12ο Γυµνάσιο Νεάπολης

Λασιθίου Κρήτης και το Γυµνάσιο Νέου Μοναστηρίου
Φθιώτιδας. τόµ. Ζ’, σ. 4746, 4757, 4763, 4769.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών και Ακαδηµαϊκών και
Φίλων της Ελλάδος Δρέσδης Γερµανίας. τόµ. Ζ’, σ. 4669.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βριλησσίων και το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Λειβαδιάς. τόµ. Ζ’, σ. 4719, 4724.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ανωγείων Ρεθύµνης και σπουδαστές
από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής. τόµ. Ζ’, σ. 4790,
4803.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Γάλλων Εξωτερικού και µαθητές από το Εσπερινό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 4858, 4867.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από τις Τοπικές Οργανώσεις Γυναικών Νέας Δηµοκρατίας
Δυτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, µαθητές από το Δηµοτικό
Σχολείο Διονύσου Βοιωτίας και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας. τόµ. Ζ’, σ. 4903, 4907, 4913.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Ροδίτσας Λαµίας και αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Κουβέιτ Ελλάδος. τόµ. Ζ’, σ. 4965, 4971.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το Εργαστήρι
Δηµοσιογραφικής Σχολής του Αντέννα, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά, το 6ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το 3ο
Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης Αρκαδίας και το Λύκειο
Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 4985, 4988, 4991, 4995,
5005, 5012.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Μουσικό Γυµνάσιο Αµυνταίου Φλώρινας, το 2ο
Γυµνάσιο Καστοριάς και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5025, 5036, 5043.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 2ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. Ζ’, σ. 5078.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 1ο Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας. τόµ. Ζ’, σ. 5310.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων, το 23ο
Γυµνάσιο Αθήνας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.
τόµ. Ζ’, σ. 5339, 5344, 5352, 5353.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής Χανίων. τόµ. Ζ’,
σ. 5374.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαίας Μηλιάς Ν. Πιερίας
και φοιτητές από τη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Ζ’, σ.
5433, 5435.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Μοντεσκιέ Γαλλίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιάννουλης Λάρισας και το 1ο Τ.Ε.Ε. Παλαµά Καρδίτσας. τόµ. Η’, σ. 5468, 5483, 5492.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από τη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Η’, σ. 5515.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Άργους Αργολίδας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας και το 4ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5566, 5573, 5585, 5592.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ανθυπασπιστές από το Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑ», µαθη-
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τές από το Γυµνάσιο Τήνου, εκπρόσωποι από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης του Ν. Ροδόπης, µαθητές από το Γυµνάσιο Παλαιοχώρας Χανίων και Υψηλόβαθµα Στελέχη της
Σχολής Εθνικής Άµυνας του Πακιστάν και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Η’, σ. 5609, 5617, 5623, 5626,
5627.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας και το Λύκειο Νάξου. τόµ. Η’, σ. 5714, 5717, 5722.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ψυχικού, το Δηµοτικό Σχολείο Γυµνού Ευβοίας
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουζακίου Καρδίτσας. τόµ. Η’,
σ. 5756, 5760, 5764, 5772.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης. τόµ. Η’, σ. 5815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Καλλιθέας Λάρισας, το 19ο Γυµνάσιο
Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείου Πύργου Ηλείας
και το 1ο Γυµνάσιο Μεσσήνης Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ.
5834, 5844, 5849, 5853.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Λύκειο Σκιάθου.
τόµ. Η’, σ. 5865, 5872, 5880.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου και το Δηµοτικό Σχολείο Καµάρων Αχαΐας. τόµ. Η’, σ. 5942, 5949.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας και το 31ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Η’, σ. 5966, 5983.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ερέτριας Ευβοίας και το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας. τόµ. Η’, σ.
6006, 6010.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας. τόµ. Η’, σ.
6052.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Δηµοτικό
Σχολείο Αγιάς Χανίων και το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου Αχαΐας. τόµ. Η’, σ. 6072, 6077, 6082.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νενητών Χίου. τόµ. Η’, σ.
6133.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο της Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά. τόµ.
Η’, σ. 6147.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν δόκιµοι υπαξιωµατικοί της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών
Τρικάλων. τόµ. Η’, σ. 6181, 6186, 6190.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου Αχαΐας, το Δηµοτικό
Σχολείο Δρεπάνου Αχαΐας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης και δόκιµοι υπαξιωµατικοί από τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού. τόµ. Η’, σ. 6224, 6239, 6246,
6258.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου Αχαΐας. τόµ. Η’, σ.
6290.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου, το 63ο Γυµνάσιο Αθηνών και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλµυρού Βόλου.
τόµ. Θ’, σ. 6306, 6311, 6330.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Γυµνασίου Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας. τόµ. Θ’, σ. 6453, 6457.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Βελεστίνου Μαγνησίας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων. τόµ. Θ’, σ. 6670, 6689,
6698.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βροντάδων Χίου. τόµ. Θ’, σ. 6783, 6790, 6806.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 6ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας. τόµ. Θ’, σ. 6882, 6899.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 73ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Δηµοτικό
Σχολείο Κορησσίου Κέας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας,
το Δηµοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης Μαγνησίας και άτοµα
από το Χορευτικό Σύλλογο του Δήµου Σηπιάδος του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 6920, 6924, 6931, 6942, 6948.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας. τόµ. Θ’, σ.
6959.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πανοράµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 6991.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας. τόµ. Θ’,
σ. 7072.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο «ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ» Τιράνων, το
38ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 7084, 7088, 7094.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας και το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Ι’, σ. 7126, 7139.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος του Γαλλόφωνου Κοινοβουλίου Βρυξελλών,
Χρήστος Δουλκερίδης, συνοδευόµενος από µέλη του Κοινοβουλίου, πενταµελής αντιπροσωπεία Βραζιλιάνων πολιτειακών Βουλευτών πολιτείας Ρίο Γκράντε Ντοσούι, µε επικεφαλής το Βουλευτή κ. Λουί Φερνάντο Σαλβατόρι Ζακία,
Πρόεδρο της αναφερόµενης Βουλής της πολιτείας Ρίο
Γκράντε. τόµ. Ι’, σ. 7128.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χώρας Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 7281, 7285.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας. τόµ. Ι’, σ. 7317, 7330.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας. τόµ. Ι’, σ.
7410.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Βουλής της Επαρχίας Σαντόνγκ, µε επικεφαλής την Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Σι Λι Ζουν. τόµ. Ι’, σ. 7511.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί επταµελής αντιπροσωπεία από την Κύπρο, µε επικεφαλής τον Υπουργό Οικονοµικών της Κύπρου, Μ. Σαρρή. τόµ. ΙΑ’, σ.
8169.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπου-
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δαστές και Επιτελείς συνοδοί της Σχολής Πολέµου Αεροπορίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8192.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί οµάδα
Γάλλων µαθητών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8336.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ανθυπασπιστές του Σχολείου Γενικής Επιµόρφωσης Ανθυπασπιστών του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑ» του Πολεµικού Ναυτικού». τόµ. ΙΑ’, σ. 8443.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν δηµοσιογράφοι από χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής,
του Καυκάσου και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Η.Π.Α. στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος
«ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ». τόµ. ΙΓ’, σ. 9451.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την πόλη Ζαγκρενχάουζεν της Γερµανίας. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9522.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση του
νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας
πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας». (Προτείνοντες:
12 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)». τόµ. Η’, σ. 6018.
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Τροποποίηση του νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος
στην απεργία» γ)»Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης
για το προσωπικό που απεργεί». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5711, 5764, 6018, τόµ. ΙΒ’, σ. 8820.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3478.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους
δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις
Τράπεζες. τόµ. Α’, σ. 763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3478.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
τόµ. Α’, σ. 340.
Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α’, σ. 551.
Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας ΜπενάκηΨαρούδα περί συστάσεως των Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής (Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής) για τη Β’ Σύνοδο της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ.
Β’, σ. 1471.

Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της
Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7936.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδήµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9560.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διαδικασία προσαγωγής των εµπλεκοµένων στην υπόθεση που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9477.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για τη ρύθµιση θεµάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ. Ε’, σ. 3313.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
µετανάστευσης των επιχειρήσεων και τη δραστηριοποίησή
τους σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
61.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής
εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διανοµή µέρους
των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους.
τόµ. Ζ’, σ. 4745.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
(ΕEL 178/17/7/2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9050.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3329, 3368.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις «ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8513.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες:
38 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6143.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’,
σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες: 11 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9097.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β’, σ.
1498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής
Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ’, σ. 6361.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκταµίευση τακτικών επιχορηγήσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Ηρακλείου των ετών
2002 και 2003. τόµ. Β’, σ. 884.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4400.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάργηση της εκπροσώπησης των
εργαζοµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
τόµ. Α’, σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταστέγαση
του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο
κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε’, σ.
3659.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 26
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης Κερκίνης.
τόµ. Ζ’, σ. 4648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διανοµή µέρους
των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους.
τόµ. Ζ’, σ. 4745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επέκταση του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του
Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ’, σ. 4988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5031.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία». (Προτείνοντες: Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Κ.Κ.Ε.
και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου). τόµ.
Η’, σ. 5764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερκής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6274.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ’,
σ. 6362.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.).(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 7381, τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των
χρωµάτων για την πληρωµή των µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου της. τόµ. Ι’, σ. 7562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
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την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8992.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ένταξη στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επέκταση του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του
Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ’, σ. 4988.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα
ΕΛ.ΠΕ. τόµ. Δ’, σ. 2367, 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς
χώρους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6916.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ασφάλειας στο καπνεργοστάσιο της
«SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία για το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις «ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8513.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υγιεινή και την
ασφάλεια στην εργασία. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία. τόµ. ΙΓ’, σ. 9472.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
σύµβαση έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 584.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το κλείσιµο της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος της ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζοµένους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας. τόµ. Ε’, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5555.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το µέλλον
των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνκής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην
Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9194.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-ΤΕΧΤΥL», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 59.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
µετανάστευσης των επιχειρήσεων και τη δραστηριοποίησή
τους σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
61.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των
Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 480.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία
τους. τόµ. Ε’, σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
και την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς
«ευέλικτων»µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5555.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις «ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στην επισκευαστική ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9311.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
και την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς
«ευέλικτων»µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4053.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ’,

σ. 6362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8528,
8941, 8972, 9031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
και την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς
«ευέλικτων»µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6782.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΕΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 339.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β’, σ.
1498.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων για
την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4088.
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3508.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από
λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α’, σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
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Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν.
Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε
θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Λοβέρδο διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας, στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. τόµ. Β’, σ. 816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά
µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Άρειο
Πάγο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ.
Β’, σ. 1426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τον διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχωριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή Ν. Σαλαγιάννη δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο δια του Υπουργού Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Τσουρή, σχετικά µε τη
νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ’, σ. 2361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Α. Ανδριανόπουλο δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3254.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
(Πρωθυπουργό) από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Γκερέκου, σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την κινηµατογραφική
πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4055.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου και το Βουλευτή και πρώην Πρόεδρο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο θέµα των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Χριστοφιλοπούλου δια
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. τόµ. Ζ’, σ. 4744.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, από τη Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β. Παπανδρέου και το Βουλευτή του Συνασπι-

σµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο δια του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών
στον Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή Ε. Σκουλάκη, διά του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση των
θανάτων από ναρκωτικά το 2005, τη λήψη µέτρων κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 7119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μ. Παπαϊωάννου, διά του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος. τόµ. Ι’,
σ. 7310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο και το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δ.
Λιντζέρη, διά του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τις αλλαγές
στο χώρο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9309.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην παράδοση του βαµβακιού λόγω αυξηµένου ποσοστού
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υγρασίας. τόµ. Α’, σ. 259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού
Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι απο το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α’, σ. 767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν
λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 1593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν» για τη
στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ηρτηµένη ποσότητα βάµβακος στο Ν. Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 2319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ’,
σ. 2320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό.
τόµ. Δ’, σ. 2590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο στην
εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε’, σ. 3285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών λόγω παρακρατήσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άδειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3690.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων για
την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιος Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη
της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη ρύθµιση των
χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης ικανοποιητικών τιµών για τους εσπεριδοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της
παρακράτησης επί της αξίας των δικαιωµάτων των αγροτών, ως αµοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 4783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε την νέα
Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην αγορά του καπνού και το µέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Πιερίας. τόµ. Η’, σ. 5557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή
των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση της
Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη νοθεία στη φέτα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους των κτηνιατρικών φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6269.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
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σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των
καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών µελιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ. Ι’, σ.
7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας από τις
καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών,
τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των
προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των
ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν. Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο Ν.
Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές γάλακτος, την προστασία του εισοδήµατος των αγελαδοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9229, 9230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση α-

πό το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες
και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9314.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4242.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
µετανάστευσης των επιχειρήσεων και τη δραστηριοποίησή
τους σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
61.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν. Αττικής. τόµ. Α’,
σ. 586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
νοθείας των τροφίµων και ιδιαίτερα του ελαιόλαδου. τόµ.
Β’, σ. 1399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα τρόφιµα µε µεταλλαγµένα
συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης
του φυσικού αερίου στη Βόρεια και Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έρευνα και αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία
τους. τόµ. Ε’, σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή µειωµένου αγροτικού τιµολογίου προς την Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’,

50
σ. 3793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που
δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη,
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στον ατµοηλεκτρικό σταθµό της Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλλιέργεια και
τη δηµιουργία καταναλωτικής συνείδησης στη χώρα κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διοικητική διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Η’, σ. 5608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα
ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, λόγω
των πυρηνικών δραστηριοτήτων του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της οριακής τιµής του συστήµατος στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την αξιοποίηση από ιδιώτες των κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Ποταµιάς Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των αγορών βιολογικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή του
κινδύνου διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος
σε διάφορες περιοχές της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9468.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-ΤΕΧΤΥL», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 59.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το διορισµό εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των
Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού στο Δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑΪΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των
αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ε-
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παγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ’, σ. 2325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα
ΕΛ.ΠΕ. τόµ. Δ’, σ. 2367, 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος της ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζοµένους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ.
Ε’, σ. 3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας. τόµ. Ε’, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
και την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς
«ευέλικτων»µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4161, 4204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών

κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ένταξη στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τους απολυµένους του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
και Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και
υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 4993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. να αυξήσει το επίδοµα θέσης-ευθύνης των στελεχών στον οργανισµό κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ.
Η’, σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας
στους Δήµους της Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 5866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εισαγωγή στη χώρα µας ξένων σπουδαστών τουριστικών σχολών που απασχολούνται στον Τουρισµό κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
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6340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς
χώρους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6916.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην
Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος
των αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ασφάλειας στο καπνεργοστάσιο της
«SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία για το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις «ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή και επαναχορήγηση από το Ι.Κ.Α. σύνταξης ή προσαύ-

ξηση σύνταξης σε ορφανά τέκνα άνω των 18 ετών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στην επισκευαστική ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία. τόµ. ΙΓ’, σ. 9472.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της
αυξανόµενης εγκληµατικότητας. τόµ. Β’, σ. 814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
τόµ. Δ’, σ. 2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού του Τοπικού Αστυνόµου. τόµ. Η’, σ. 5863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τα κενά στην οργανική δύναµη του Πυροσβεστικού
Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των
φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη
αυτών που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την ίδρυση διασωστικού πυροσβεστικού σταθµού στον Όλυµπο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την αναπροσαρµογή του Πολιτικού
Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση πυρκαγιών µεγάλης έκτασης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση
της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9191.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανήλικων χρηστών. τόµ. Α’,
σ. 760.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) Ανατολικής Κρήτης και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1585.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης
των οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ’, σ. 2645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις των αγροτών, τον
καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας στις φυλακές Αλικαρνασσού κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μ. Παπαΐωάννου, διά του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος. τόµ. Ι’,
σ. 7310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διαδικασία προσαγωγής των εµπλεκοµένων στην υπόθεση που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9477.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του
µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του 424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του δηµοσίου
χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2210.
Συζητηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων
της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από
τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού

Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ηθική και υλική αποκατάσταση
των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7149.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του Ιδρύµατος Προσφοράς του
Ν.Α.Τ.Ο., για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
σύµβαση έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προώθηση στο σχολείο Εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου στο κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ’, σ. 2143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ’, σ. 2644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα
αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε’, σ. 3286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των Στελεχών Εκπαίδευσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή
χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
τµήµατος Κλιµατολογίας, Οικολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο Πανεπιστήµιο Αγρινίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η’,
σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο, διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις
στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι’, σ. 7398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάκληση
εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, µε την
οποία απαγορεύεται η είσοδος στα σχολεία εκπροσώπων
των κοµµάτων κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9475.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το κλείσιµο της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για
τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ’, σ. 1586, 1666.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε’, σ. 3788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη των ελλειµµάτων
του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από την κακοκαιρία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις
επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ναύλων
στις ακτοπλοϊκές γραµµές. τόµ. Η’, σ. 5995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6908,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για
την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9021.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 7119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την περιοδεία της σε χώρες της Μέσης Ανατολής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την Ελληνική θέση στις διαδικασίες του
Κοσόβου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9124.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των κατανωλωτών προς τα προϊόντα της Ελληνικής πτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε

αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά
της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη προβολή των υποψηφίων
όλων των κοµµάτων εν όψει των Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά
Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8986.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη
µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
τόµ. Β’, σ. 1397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το κόστος συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις
του Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη Κωνσταντίνου Καραµανλή κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε’, σ.
3659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και
την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την περικοπή οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω
Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
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σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την
αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην
5η συνοικία του Δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον Πολιτικό Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του Δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ένταξη των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων κατηγοριών εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9437.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη µείωση των κρατικών κονδυλίων για το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β’, σ.
1425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία του διϋλιστηρίου
υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3693.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το κλείσιµο του κεντρικού πρακτορείου εκδόσεως εισιτηρίων της Ολυµπιακής
Αεροπορίας στην Οµόνοια κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 64.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση της
διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές». τόµ. Α’,
σ. 482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αποµάκρυνση των

παράνοµων κεραιών από το Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο. τόµ. Γ’, σ. 1592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση ελληνικών
αεροδροµίων από τις Η.Π.Α. για µεταφορά υπόπτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών χωρίς
διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την περικοπή δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου στην περιοχή των Σεπολίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα σε παραποιήσεις στοιχείων στον τελευταίο διαγωνισµό της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9438.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναπροσαρµογή
του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ. Α’, σ. 550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους
δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις
Τράπεζες. τόµ. Α’, σ. 763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής
εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα των πανωτοκίων και τις επιδοτήσεις επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις
του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β’, σ. 975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του Δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση µε-
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γάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του
φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ποσό του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» που είναι κατατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ε’, σ. 3455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή της
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft
για την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις µετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διανοµή µέρους
των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους.
τόµ. Ζ’, σ. 4745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επέκταση του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του
Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ’, σ. 4988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ’, σ. 5025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προ-

βληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και
µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ’, σ. 7084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι’, σ. 7148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του αυξηµένου κόστους του χρήµατος που χορηγείται
από τις Τράπεζες προς τους δανειολήπτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ’, σ. 8358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συµµετοχή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στα Διοικητικά Συµβούλια των Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9476.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά
της λυµατολάσπης στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α’, σ. 100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής της Περιµετρικής Καβάλας.
τόµ. Β’, σ. 812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές
του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων περιορισµού της ενεργειακής σπατάλης
στα κτήρια κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας.
τόµ. Γ’, σ. 2321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική,
το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αδειοδότηση «πυρηνελαιουργείας» στο Ν. Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου στην Κρήτη. τόµ. Ε’, σ. 3506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισµό
στη νοτιοανατολική Λακωνία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό
στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3695.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
κήρυξη της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4007.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4008.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα
της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα
Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση του µετρό στη γραµµή Μοναστηράκι-Αιγάλεω
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο
Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 4785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Θερµαϊκό κόλπο, τη σύσταση φορέα διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εφαρµογή του θεσµού της Μεταφοράς του Συντελεστή
Δόµησης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή νέων κατοικιών για τους σεισµοπαθείς της
Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό
στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης
από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πυρκαγιά στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8541.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 336.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάργηση της εκπροσώπησης των
εργαζοµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
τόµ. Α’, σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης
της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγη του Ολυµπιακού
Σταδίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του στεγάστρου στο
Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. τόµ. Γ’, σ. 2142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα επεισόδια οργανωµένων οπαδών στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Μουσείου της Αρχαίας
Ήλιδας. τόµ. Ε, σ. 3221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του
πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε’, σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε’, σ. 3454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού
του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ.
Η’, σ. 5550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού
φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η’, σ. 6146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των
χρωµάτων για την πληρωµή των µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου της. τόµ. Ι’, σ. 7562.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος για τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπαγωγή στο πρόγραµµα
«Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρι-

σµό-Γ’ Κύκλος» των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ειδικότερα των
εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού
Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9439.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών από τους εφήβους κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη των
πτηνών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στοµατική υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β’, σ. 849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επέκταση των
κανόνων της αγοράς στην υγεία στα πλαίσια τροποποίησης
του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β’, σ. 977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β’, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Β’, σ.
1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσµο του
Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή εκ
µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. τόµ. Δ’, σ. 2647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληροφορική
υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταστέγαση
του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο
κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το Δ.Σ.
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε’, σ. 3505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια
προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση
και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στη Μονή Ορµύλιας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου.
τόµ. Η’, σ. 5558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Σκουλάκη, διά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά το 2005, τη λήψη
µέτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων

στήριξης και αποκατάστασης των παιδιών µε ψυχικές παθήσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απρόσκοπτη
λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία
Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα Τρίκαλα. τόµ. Θ’, σ. 6301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εισαγωγή υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανατιµήσεις
στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής, τη χρηµατοδότηση όλων των δοµών της ψυχικής
υγείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Ι’, σ.
7295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου
Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8206.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διερεύνηση των
αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών
Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προώθηση της
δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9347.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών
αποζηµιώσεων από το 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ’, σ.
2441.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον εθνικό σχεδιασµό για
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΚ. τόµ. Δ’, σ. 2442.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε’, σ. 3535.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». τόµ. ΣΤ’, σ. 3899.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος
4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4119.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση τοπικών προγραµµάτων πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων.
τόµ. Ζ’, σ. 5063.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ’, σ.
7016.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση θεµάτων των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων. τόµ. Ζ’, σ. 4819.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 672.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β’, σ.
1499.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ’, σ. 4120.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτιρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ’, σ. 4820.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση αναφοράς προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β’, σ. 1087.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής
Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ’, σ. 6361.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών
του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ’, σ. 2244.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η’,
σ. 5899.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για τη ρύθµιση θεµάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ. Ε’, σ. 3313.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε’, σ. 3314.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε’, σ. 3534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ’, σ. 5409.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της
Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των
ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 5412.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελ-
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ληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ.
Η’, σ. 5896.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής
ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι’, σ. 7625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των
δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9095.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα βιολογικού καθαρισµού σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β’, σ. 885.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ.
Β’, σ. 1089.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β’, σ.
1498.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε προκηρυχθείσα µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2443.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Εσταυρωµένου του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη σύνδεση
περιοχών του Δήµου Γουβών µε τη νέα Εθνική Οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ενίσχυση
της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3900.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4121.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση
των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου
προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4272.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης Κερκίνης.
τόµ. Ζ’, σ. 4648.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ’, σ. 5064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική
σύνδεση του Δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η’, σ.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων.
τόµ. Η’, σ. 5900.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ’,
σ. 6362.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ.
Θ’, σ. 6363.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το µέλλον
των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6839.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λειτουργία πυρηνελαιουργείου στη θέση «Γαζέπι Μύλος» στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ι’, σ. 7177.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου και δηµιουργία κόµβου στο ύψος της Σταλίδας. τόµ. Ι’, σ. 7341.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο.
τόµ. Ι’, σ. 7342.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου -Μεσσαράς.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκταµίευση τακτικών επιχορηγήσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Ηρακλείου των ετών
2002 και 2003. τόµ. Β’, σ. 884.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού
στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1088.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του
Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ’, σ. 1736.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρακτική άσκηση σπουδαστών από
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Α’, σ. 395.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση της λίµνης Καϊάφα.
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τόµ. Α’, σ. 396.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την αξιοποίηση και τις προοπτικές του
Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 4818.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Ν.
Ηρακλείου. τόµ. Α’, σ. 673.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών για τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β’,
σ. 886.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των κενών
θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ’, σ. 1735.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Γ’,
σ. 2245.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
νέων µονάδων αποκατάστασης στον Οργανισµό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ’, σ. 4649.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι’, σ. 7343.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Β’, σ. 1042, 1502, 1540, τόµ. Γ’, σ. 1754.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης ικανοποιητικών τιµών για τους εσπεριδοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4600.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9342.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα σε παραποιήσεις στοιχείων στον τελευταίο διαγωνισµό της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9438.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία του διϋλιστηρίου

υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3693.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1668.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-ΤΕΧΤΥL», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 59.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από
λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α’, σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 339.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 413, 442, 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑΪΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ»
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1400.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του δηµοσίου
χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2210.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2255, τόµ. Ε’, σ. 3329, 3368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα
ΕΛ.ΠΕ. τόµ. Δ’, σ. 2367, 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έρευνα και αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του

64
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ.
Ε’, σ. 3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου Κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3623.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4603.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
4709, 4852, 5066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τους απολυµένους του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
και Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 5664, τόµ. Θ’, σ. 6181, 6202, 6366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ.
Η’, σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
(ΕEL 178/17/7/2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9476.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9037, τόµ. ΙΓ’, σ. 9235, 9265, 9266.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 8917, 9232.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το κλείσιµο της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1056.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το κλείσιµο της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1056.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5664,
6181, 6202, τόµ. Θ’, σ. 6366.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5799.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπόλεµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρακτική άσκηση σπουδαστών από
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Α’, σ. 395.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 413, 442, 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων για θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α’, σ. 642.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς
Φυσικού Αερίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 652, τόµ. Δ’, σ. 2652, 2687.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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 του
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 Ρουµανίας αφ’ ετέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».(Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 715.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 770,
τόµ. Γ’, σ. 1597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 1593.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ.
1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν» για τη
στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2213.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον εθνικό σχεδιασµό για
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΚ. τόµ. Δ’, σ. 2442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε’, σ. 3285.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ.
Κουβέλης, Α. Αλαβάνος). τόµ. Ε’, σ. 3481.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό διά του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών, από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β. Παπανδρέου και τον Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο,σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας
για τον τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον
Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και
υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ.

Ζ’, σ. 4993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5855, 6278, τόµ. Θ’, σ. 6381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003» «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
(E.E.L. 178/17.7.2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9035, 9050.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 28/4/2004 σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό ΑΘΗΝΑ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
αξιώσεις που εγείρονται από κράτος- µέλος κατά κράτουςµέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του,
χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπ’ αυτού ή για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού
προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση
κρίσης µετά της συνηµµένης Δήλωσης των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο
του Συµβουλίου της 10-11-04, σχετικά µε τα προνόµια και
τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και στα µέλη του προσωπικού του». (Κατάθεση).τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9037, τόµ. ΙΓ’, σ. 9235, 9265, 9266.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία
SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8917, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354, 9355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9229, 9230.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Κράτους του
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Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος
και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας, στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. τόµ. Β’, σ. 816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ηρτηµένη ποσότητα βάµβακος στο Ν. Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 2319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2324.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9192.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Β’, σ. 1042, 1502, 1540, τόµ. Γ’, σ. 1754, 1756.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 4757, 5421, τόµ. Η’, σ. 5501, 5696.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5855,
6278, τόµ. Θ’, σ. 6381.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) Ανατολιτικής Κρήτης και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1585.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Καρχιµάκης). τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3448.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο, «Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6210, τόµ. Θ’, σ. 7086.
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη των ελλειµµάτων
του ΝΑΤ, την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3867.
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 203, 266, 404.
Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του Δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4400.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6664.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6987.
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6305.
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9037, τόµ. ΙΓ’, σ. 9235, 9265, 9266.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από
λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α’, σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 487.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 908, τόµ.
Γ’, σ. 1807, 2123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της οριακής τιµής του συστήµατος στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5802.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6861, τόµ. Ι’, σ. 7179, 7184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9021.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή του
κινδύνου διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8015.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και
την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή του
κινδύνου διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος
σε διάφορες περιοχές της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8176.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2255, τόµ. Ε’, σ. 3329, 3368.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6828, τόµ. Ι’, σ. 7346, 7372, 7473.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών
συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης
(NAVAL,
COMMAND,
CONTROL,
COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INFORMATION,
SURVEILLANCE, RECONNAISSAΝCE-C4ISR)». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 7958.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση ελληνικών
αεροδροµίων από τις Η.Π.Α. για µεταφορά υπόπτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1699.
Θ
ΘΑΣΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε’, σ. 3788.
ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1460.
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη,
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από την κακοκαιρία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3793.
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη,
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την αναπροσαρµογή του Πολιτικού
Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση πυρκαγιών µεγάλης έκτασης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9024.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. τόµ. Δ’, σ. 2647.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης και αποκατάστασης των παιδιών µε ψυχικές παθήσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5996.
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιας Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Θερµαϊκό κόλπο, τη σύσταση φορέα διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4934.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. (Επερωτώντες: 54 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’,
σ. 140.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία
Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα Τρίκαλα. τόµ. Θ’, σ. 6301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7150.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του 424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών αποπε-

ράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την περικοπή δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5994.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πυρκαγιά στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην
5η συνοικία του Δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9127.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των
δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9131.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και
Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της
θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Η
Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε., Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και οι Βουλευτές Α. Ανδριανόπουλος και Σ.
Μάνος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 2146, 2162, τόµ.
Η’, σ. 5560.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ενίσχυση
της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3900.
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Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7307.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804, τόµ. ΙΓ’, σ. 9279, 9406, 9480.
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπαγωγή στο πρόγραµµα
«Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρισµό-Γ’ Κύκλος των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ειδικότερα των
εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804, τόµ. ΙΓ’, σ. 9279, 9406, 9480.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταστέγαση
του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο
κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3453.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας ιατρικής Δεοντολογίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 681, 770, τόµ. Β’, σ. 889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στη Μονή Ορµύλιας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4597.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β’, σ. 1054.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των κενών
θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ’, σ. 1735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6340.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6668.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το Δ.Σ.
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε’, σ. 3505.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3512, τόµ.
Η’, σ. 5709, 5748, 5805, 5902.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ.
Β’, σ. 1426.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2201, τόµ. Δ’, σ. 2461,
2513, 2596, 2816.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2201, τόµ. Δ’, σ. 2461,
2513, 2596, 2816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Ι’, σ.
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7295.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9476.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 364.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την
εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ’, σ. 4748.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτηρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ’, σ. 4820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6340.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β’, σ.
1498.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία Ίδρυµα Ορµύλια και κύρωση
του οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 2372, τόµ. ΣΤ’, 3932, 4124.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
(ΕEL 178/17/7/2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9050.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (Α.Ε.Ι.)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9126.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9126.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2144.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια
προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4052.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2832.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 9133, 9170, 9232.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 9133, 9170, 9232.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εισαγωγή υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανατιµήσεις
στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7079.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση της
διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές». τόµ. Α’,
σ. 482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανήλικων χρηστών. τόµ. Α’,
σ. 760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο. τόµ. Γ’, σ. 1592, 1699.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2255, τόµ. Ε’, σ. 3329, 3368.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου.
(Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ) τόµ. Ε’, σ.
3458.

ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης ΕλλάδαςΙταλίας (Δ.Ε.Ι)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3833, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4284, 4285.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και την αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
7031, τόµ. ΙΑ’, σ. 8018.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα Μουσικών Παρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία.
(Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ.
554.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του
πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε’, σ. 3257.
ΙΡΑΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα
ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, λόγω
των πυρηνικών δραστηριοτήτων του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5612.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8528,
8941, 8972, 9031.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών
συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης
(NAVAL,
COMMAND,
CONTROL,
COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INFORMATION,
SURVEILLANCE, RECONNAISSAΝCE-C4ISR)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 7958, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Κράτους του
Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.

Κ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 101.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη
της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6305.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 29.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 71, 419, τόµ.
Γ’, σ. 1762, 1824, τόµ. Δ’, σ. 2880, τόµ. Ε’, σ. 3562, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, τόµ. Ζ’, σ. 4919,
4920, τόµ. Ι’, σ. 7304, τόµ. ΙΒ’, σ. 8823.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 266.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 286.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση άρθρου του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 334.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µία τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α’, σ. 462.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ’ αυτήν. τόµ. Α’, σ. 546.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ότι ο
Πρωθυπουργός µπορεί να αναπληρωθεί από Υπουργό ή Υ-
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φυπουργό. τόµ. Α’, σ. 546, 547.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α’, σ.
725.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος
Υπουργός ή Υφυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Αλαβάνου σε αντικατάσταση του
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β’, σ. 813.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Απολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β’,
σ. 932.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος
αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Αλέξανδρος Αλαβάνος προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Β’, σ.
1027.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση,
συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1559.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε κατάθεση τροπολογιών στο συζητούµενο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και
αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173)
και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1562.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ.
Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ’, σ. 1819.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2265, 2266.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τη
διαδικασία εφαρµογής του. τόµ. Δ’, σ. 2573.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2822,
τόµ. Ε’, σ. 3338, 3339, 3340, τόµ. ΣΤ’, σ. 4148, τόµ. Ζ’, σ.
4691, 4899, 4994, 5362, τόµ. Η’, σ. 5532, 5533, 5534,
5535, 5946, 6134, 6231, τόµ. Ι’, σ. 7526, 7656, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8161, 8410, 8420, 8465, τόµ. ΙΒ’, σ. 8517, 9048, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9126.
Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε’, σ. 3148.
Συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε’, σ. 3390, 3449, τόµ. Η’, σ. 5506, 5508,
5509, 5510, 5511.

Συζήτηση επί του Κανονισµού µε θέµα αν η συζήτηση των
επερωτήσεων περιορίζεται αποκλειστικά στο θέµα που αναφέρεται στο κείµενο. τόµ. Ε’, σ. 3873, 3874.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Τζίµα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4535.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε.
Στρατάκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4542.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 4670.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε παραβίαση άρθρου του. τόµ. Ζ’, σ. 4763, 4766.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ’, σ. 5421, 5422,
5423, 5424.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 5911.
Συζήτηση και ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής της
πρότασης της Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση στον
Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β’)». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 6000.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η’, σ. 6184,
6185.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463.
Συζήτηση σχετικά µε πρόταση της Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π. Χριστοφιλοπούλου για παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σαλαγκούδη. τόµ. Ι’, σ. 7227.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισµό
της Βουλής (Μέρος Β’)». τόµ. ΙΓ’, σ. 9163.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑΪΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας από τις
καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην αγορά του καπνού και το µέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Πιερίας. τόµ. Η’, σ. 5557.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των
καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6270.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν. Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο Ν.
Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9196.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1092.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑΪΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας από τις
καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7593.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3864.
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των
αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
579.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 203, 266, 404.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα τρόφιµα µε µεταλλαγµένα
συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλλιέργεια και
τη δηµιουργία καταναλωτικής συνείδησης στη χώρα κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9198.

ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο δια του Υπουργού Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3792.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία
Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα Τρίκαλα. τόµ. Θ’, σ. 6301.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8206.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε’, σ.
3659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την περικοπή οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 26
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4060.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 9133, 9170, 9232.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του Ιδρύµατος Προσφοράς του
ΝΑΤΟ, για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων
Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 337.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσµο του
Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1464.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διερεύνηση των
αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών
Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9028.
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ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Ν.
Ηρακλείου. τόµ. Α’, σ. 673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επέκταση των
κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης
του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β’, σ. 977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληροφορική
υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2650.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της παρακράτησης επί της αξίας των δικαιωµάτων των αγροτών, ως αµοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε την νέα
Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5376.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου
Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής, τη χρηµατοδότηση όλων των δοµών της ψυχικής
υγείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7081.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8208.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην
Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7600.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1400.
ΚΙΝΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊ-

κής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΒ’,
σ. 8807, τόµ ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Επίβλεψης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 9454.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
(Πρωθυπουργό) από την Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Γκερέκου, σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την κινηµατογραφική
πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4055.
ΚΙΡΓΙΖΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2813, τόµ. ΣΤ’, σ. 3909.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε’, σ. 3454.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απρόσκοπτη
λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5998.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των
Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 480.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν» για τη
στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε’, σ. 3285.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3870.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). (Επερωτώντες: 44
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6307.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ.
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1671.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε’, σ. 3534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διοικητική διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Η’, σ. 5608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9468.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε’, σ. 3286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6813.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής της περιµετρικής Καβάλας.
τόµ. Β’, σ. 812.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ.
1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ.
Κουβέλης, Α. Αλαβάνος). τόµ. Ε’, σ. 3481.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3508.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποπεράτωση των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και
Ηρακλείου-Βιάννου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3670.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β’, σ.

1499.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2663, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
4963, 5324, 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διανοµή µέρους
των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους.
τόµ. Ζ’, σ. 4745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος
των αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8206.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8905, τόµ. ΙΓ’, σ. 9507.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. ΙΓ’, σ. 9200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9224.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε
αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά
της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας
στους Δήµους της Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 5866.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ψηφοφορία και εκλογή των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 5.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 457 και ει-
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δικό 117 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 201.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 457 και ειδικό 117. (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». (Ψηφοφορία). τόµ. Β’,
σ. 889.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα, Μ. Τζίµα. τόµ. Β’, σ. 1150.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ’, σ. 2578.
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 2006».
τόµ. Δ’, σ. 3039.
Ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε’, σ. 3632.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου-Ρυθµίσεις θεµάτων
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3778.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου»
- Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµµατείας Επικοινωνίας,
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3799.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η’, σ. 5537, 5540.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας
του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463, 6469.
Κατάθεση πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή και εκατόν εξήντα δύο (162) Βουλευτών του κόµµατός του, για την
αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 6931.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ επί των άρθρων 9 και 13 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6942.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 13 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7034.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ», σ. 7957.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
ΚΟΣΟΒΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την Ελληνική θέση στις διαδικασίες του
Κοσόβου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9124.
ΚΡΑΣΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9229, 9230.
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε πρωτοβουλία του Προέδρου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τη λειτουργία
του κράτους και των θεσµών. τόµ. Ι’, σ. 7533.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ’, σ. 2325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα, στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8179.
ΚΡΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9198.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού
στην περιοχή Γουβών Ν.Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1088.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ.
Β’, σ. 1089.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) Ανατολιτικής Κρήτης και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1585.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Στρατάκης, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Καρχιµάκης). τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του
Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ’, σ. 1736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ’, σ. 2143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2593.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε’, σ. 3314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου στην Κρήτη. τόµ. Ε’, σ. 3506.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποπεράτωση των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και
Ηρακλείου-Βιάννου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού
του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3689.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Εσταυρωµένου του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη σύνδεση
περιοχών του Δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση
των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου
προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4272.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
νέων µονάδων αποκατάστασης στον Οργανισµό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ’, σ. 4649.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτιρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ’, σ. 4820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της
Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των
ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 5412.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής
Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ’, σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι’, σ. 7148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των
φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7596.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιµόθεου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8889.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου -Μεσσαράς.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του Δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Επικρατείας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου
στο κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
τµήµατος Κλιµατολογίας, Οικολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο Πανεπιστήµιο Αγρινίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4596.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3666.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους των κτηνιατρικών φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές γάλακτος, την προστασία του εισοδήµατος των αγελαδοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9226.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής,
έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 204
Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 205
Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α. Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής,
έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουρ-
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γού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 204
Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ’ αριθµ. 205
Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α.Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α’, σ. 392, 393.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του
στην Πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε την πρόσφατη
κυβερνητική µεταβολή. τόµ. ΣΤ’, σ. 4215.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Α. Ανδριανόπουλο δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3254.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά το
2005, τη λήψη µέτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5604.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 5614.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
(Ε.Α.Β.). (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 5869.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η’, σ. 5963.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 6002.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’,
σ. 7312.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7395.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7401.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε πρωτοβουλία του Προέδρου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τη λειτουργία
του κράτους και των θεσµών. τόµ. Ι’, σ. 7533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-

ρικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8361.
ΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
κήρυξη της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4007.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την περικοπή οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6908,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8361.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ’, σ. 2644.
ΚΥΠΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την ανέγερση κτιρίου επί της οδού Ξενοφώντος 4, περιοχή Συντάγµατος, Αθήνα, στο οποίο πρόκειται να στεγασθούν
κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6990, τόµ. Ι’, σ. 7636.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, τόµ.
Θ’, σ. 6381, 6423, 6672.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης και Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’35) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9303.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6034, 6064, 6083.
ΚΩΔΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 77, 681, 770, τόµ. Β’, σ. 889.
ΚΩΣ (Νήσος)
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ’, σ.
7016.
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε
αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά
της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5831.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 672.
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

ρικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7078.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για
τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ’, σ. 1586, 1666.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ.
4246.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη Κωνσταντίνου Καραµανλή κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2397.
ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση της λίµνης Καϊάφα.
τόµ. Α’, σ. 396.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή νέων κατοικιών για τους σεισµοπαθείς της
Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5865.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης Κερκίνης.
τόµ. Ζ’, σ. 4648.

ΛΙΒΑΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8537.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3451, 3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5551.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η’, σ. 5836.

ΛΙΓΝΙΤΕΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από
λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α’, σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την αξιοποίηση από ιδιώτες των κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Ποταµιάς Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6988.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από την κακοκαιρία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7078.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για
τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ’, σ. 1586, 1666.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη των
πτηνών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι απο το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α’, σ. 767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
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των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν
λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 853.
ΛΥΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7139, 7646, 7685, τόµ. ΙΑ’, σ.
8114.
ΛΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
(βλ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του
πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε’, σ. 3257.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η’,
σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8321.
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3287.
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ηθική και υλική αποκατάσταση
των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7149.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε’, σ. 3535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8274, 8406,
8441, τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής της περιµετρικής Καβάλας.
τόµ. Β’, σ. 812.
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών µελιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6273.
ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΟΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών µελιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση από το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες
και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
ΜΕΞΙΚΟ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε
αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά
της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη προβολή των υποψηφίων
όλων των κοµµάτων εν όψει των Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά
Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8986.
ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την περιοδεία της σε χώρες της Μέσης Ανατολής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου «περί συνεργασίας» για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης,
στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7490, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9355, 9356.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. (Επερωτώντες: 41 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 341.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα τρόφιµα µε µεταλλαγµένα
συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο στην
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εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2592.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απρόσκοπτη
λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5998.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη
µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
τόµ. Β’, σ. 1397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή εκ
µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών. τόµ.
Δ’, σ. 2757.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Ι’, σ.
7295.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις µετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3276, τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4360, 4497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις
επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5767, τόµ. Θ’, σ. 7019.
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση του µετρό στη γραµµή Μοναστηράκι-Αιγάλεω
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4443.

ΜΗΛΑ-ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων για
την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4088.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε το διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχωριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1428.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών
του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ’, σ. 2244.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπαγωγή στο πρόγραµµα
«Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρισµό-Γ’ Κύκλος των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ειδικότερα των
εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ.» τόµ. Ζ’, σ. 5372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι’, σ. 7148.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Πολιτισµού, από το Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δ. Λιντζέρη, σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 5031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9345.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων
της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από
τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του
µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού
του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ.
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Η’, σ. 5550.

κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6144.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. ΣΤ’, σ. 3916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7567, τόµ. ΙΑ’, σ. 8037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών
Συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης
(NAVAL,
COMMAND,
CONTROL,
COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INFORMATION,
SURVEILLANCE, RECONNAISSAΝCE-C4ISR)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 7958, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΒ’,
σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοίκησης
και Εσωτερικών της Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε’, σ.
3659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ένταξη στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4784.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ειδική Συνεδρίαση της ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη. τόµ. Ζ’, σ. 5305.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7150.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Ν.
Ηρακλείου. τόµ. Α’, σ. 673.
ΜΟΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στη Μονή Ορµύλιας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση της
Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης

ΜΟΥΣΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο, «Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6210, τόµ. Θ’, σ. 7086.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Μουσείου της Αρχαίας
Ήλιδας. τόµ. Ε, σ. 3221.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα Μουσικών Παρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία.
(Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ.
554.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8209.
Ν
ΝΑΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού
του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3689.
ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν.Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ.
2245.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
νέων µονάδων αποκατάστασης στον Οργανισµό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ’, σ. 4649.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Νόµων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5345, τόµ. Η’, σ. 6034,
6064, 6083.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Σκουλάκη, σχετικά µε την
αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά το 2005, τη λήψη µέτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5604.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του
Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των
φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7596.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. ΙΓ’, σ. 9200.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία
Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα Τρίκαλα. τόµ. Θ’, σ. 6301.
Ν.Α.Τ.Ο.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγού Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας σε σχέση µε τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις ΝΑΤΟ µετά των
συνηµµένων Παραρτηµάτων Α και Β αυτού». (Κατάθεση).
τόµ. Δ’, σ. 2813.
Ν.Α.Τ.Ο.
(ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του Ιδρύµατος Προσφοράς του
Ν.Α.Τ.Ο., για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 337.
Συζητηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων
της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από
τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΝΑΥΑΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 203, 266, 404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε’, σ. 3788.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΕΩΡΙΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα

Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5555.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος της ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζοµένους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2648.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στην επισκευαστική ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9311.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη των ελλειµµάτων
του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 4783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της
Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των
ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 5412.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση
και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’,
σ. 4651, 4661, 4843.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη των ελλειµµάτων
του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3867.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών
Συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Η/Υ, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (NAVAL
COMMAND,
CONTROL,
COMMUNICATIONS,
COMPUTERS,
INFORMATION,
SURVEILLANCE,
RECONNAISSANCE-C41SR)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση
και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’,
σ. 4651, 4661, 4843.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ.
4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις
επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 9133, 9170, 9232.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών από τους εφήβους κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προώθηση στο σχολείο Εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Τοπικά Συµβούλια νέων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2767, τόµ. ΣΤ’, σ. 4134,
4168, 4281.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ψαράδων του αλιευτικού Συνεταιρισµού
Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από
τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Τσουρή, σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ’, σ. 2361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3448.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση αναφοράς προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εκγαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β’, σ. 1087.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και
την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη,
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3829.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ’, σ. 4783.

ΝΙΣΥΡΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ’, σ.
7016.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις µετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 4757, 5421, τόµ. Η’, σ. 5501, 5696.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α’, σ. 100.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση της λίµνης Καϊάφα.
τόµ. Α’, σ. 396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα των πανωτοκίων και τις επιδοτήσεις επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις
του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β’, σ. 975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ’, σ. 2143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Γ’,
σ. 2245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ’,
σ. 2320.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών
αποζηµιώσεων από το 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ’, σ.
2441.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό.
τόµ. Δ’, σ. 2590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. τόµ. Δ’, σ. 2647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ.
Ε’, σ. 3223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας. τόµ. Ε’, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3479.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε’, σ. 3535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη
της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση
των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου
προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ’, σ. 5025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην αγορά του καπνού και το µέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Πιερίας. τόµ. Η’, σ. 5557.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική
σύνδεση του Δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η’, σ.
5897.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, τόµ.
Θ’, σ. 6381, 6423, 6672.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των
καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λειτουργία πυρηνελαιουργείου στη θέση «Γαζέπι Μύλος» στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ι’, σ. 7177.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι’, σ. 7343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των
ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν. Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο Ν.
Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών
της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9475.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της Διεθνούς
Σύµβασης Προστασίας Φυτών». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ.
ΙΒ’, σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη
Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 413, 442, 616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς
Φυσικού Αερίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 652, τόµ. Δ’, σ. 2652, 2687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική
Αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 652,
τόµ. Γ’, σ. 1762, 1798.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 770,
τόµ. Β΄, σ. 908.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 908, τόµ.
Γ’, σ. 1807, 2123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την Επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση
του οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 2372, τόµ. ΣΤ’, σ. 3932, 4124.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3127, τόµ. ΣΤ’, σ. 3961.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου διασύνδεσης ΕλλάδαςΙταλίας (Δ.Ε.Ι.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3833, τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιΐας και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6861, τόµ. Ι’, σ. 7179, 7184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7567, τόµ. ΙΑ’, σ. 8037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003» «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
(E.E.L. 178/17.7.2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9050.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΒ’,
σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9037, τόµ. ΙΓ’, σ. 9235, 9265, 9266.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: “Κοινωνικός Προϋπολογισµός έτους 2005”. (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ’, 2313, τόµ. Δ’, σ. 2406.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της Κοινωνικής
Ασφάλισης µεταξύ της Ελλάδας και του Κεµπέκ, καθώς και
του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6287, τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους ό-

ρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8528,
8941, 8972, 9031.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.).(Συζήτηση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4983,
4946.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του
Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9429.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6828, τόµ. Ι’, σ. 7346, 7372, 7473.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7220, 7479,
7507, 7640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για το εφαρµοστέο Δίκαιο στις Συµβατικές ενοχές, η οποία
άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά
την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8923..
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8905, τόµ. ΙΓ’, σ. 9507.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’35)
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9303.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
519, 610, 676.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1092, 1139, 1405, 1540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1779, τόµ. Ε’, σ. 3375, 3414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγού Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας σε σχέση µε τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο. µετά των
συνηµµένων Παραρτηµάτων Α και Β αυτού». (Κατάθεση).
τόµ. Δ’, σ. 2813.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4297,
4306.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών
Συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης
(NAVAL,
COMMAND,
CONTROL,
COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INFORMATION,
SURVEILLANCE, RECONNAISSAΝCE-C4ISR)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 7958, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία
SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8917, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354, 9355.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3136, 3230, 3316.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2767, τόµ. ΣΤ’, σ. 4134,
4168, 4281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6135, 6136, τόµ. Θ’, σ. 6850, 6874, 6918, 7031,
7038, τόµ. Ι’, σ. 7198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7139, 7646, 7685, τόµ. ΙΑ’, σ.
8114.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 203, 266, 404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση
και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3680, τόµ. ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’, σ. 4651, 4661, 4843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992,
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών
ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7416, τόµ. ΙΑ’, σ. 8364, 8376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου «περί συνεργασίας» για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης,
στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7490, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9355, 9356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917, τόµ. ΙΓ’, σ. 9133, 9170, 9232.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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 Ρουµανίας αφ’ ετέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 715, 719.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
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µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΟΥΝΕΣΚΟ, σχετικά µε τους συνεργαζόµενους εµπειρογνώµονες».(Παρίσι 28.03.1996). (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3641, τόµ. Η’, σ. 5683.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4068.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τοµ. ΣΤ’, σ. 4068, τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία
και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού
(Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
Ι’, σ. 7543, τόµ. ΙΑ’, σ. 8120, 8161, τόµ. ΙΒ’, σ. 8803.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 28/4/2004 σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό ΑΘΗΝΑ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
αξιώσεις που εγείρονται από κράτος- µέλος κατά κράτουςµέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του,
χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπ’ αυτού ή για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού
προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση
κρίσης µετά της συνηµµένης Δήλωσης των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο
του Συµβουλίου της 10-11-04, σχετικά µε τα προνόµια και
τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και στα µέλη του προσωπικού του». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου-Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1713, 1714, τόµ. Ε’, σ. 3719, 3757, τόµ. ΣΤ’, σ. 3925.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 725, 746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών
και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1767, τόµ. Ε’, σ.
3537, 3571, 3620, 3650.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270
Α’)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1829, τόµ.
Ε’, σ. 3797.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3229, τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2265, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 4651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, τόµ.
Θ’, σ. 6381, 6423, 6672.
Σχέδιο νόµου από τον Πρωθυπουργό και το Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο, «Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6210,
τόµ. Θ’, σ. 7086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 6972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)για τη συνεργασία στον τοµέα παροχής έκτακτης
βοήθειας και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, µετά της συνηµµένης δήλωσης του
Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοίκησης
και Εσωτερικών της Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9078, τόµ. ΙΓ’, σ. 9356, 9389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Επίβλεψης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 9454.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2255, τόµ. Ε’, σ. 3329, 3368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των Οχηµάτων, ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3276, τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4360, 4497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και
χρήση των συστηµάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO
και GPS και των συναφών εφαρµογών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4120, τόµ. Θ’, σ. 7019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5767, τόµ. Θ’, σ. 7019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Κράτους του
Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αυξήσεις συντάξεων δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 22, 68, 164, 216, 398.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 889,
930.
1.Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. 2. Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2006. τόµ. Β’, σ. 979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1042, 1502, 1540, τόµ. Γ’, σ. 1754, 1756.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1689, 2247, 2286, 2333, τόµ.
Δ’, σ. 2446.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2201, τόµ. Δ’, σ. 2461,
2513, 2596, 2816.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2705,
2752, 2806, 2863, 2965, 3105.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants-POPs)».
(Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
4709, 4852, 5066.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 4757, 5421, τόµ. Η’, σ. 5501, 5696.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4787, τόµ. Η’, σ.
5905, 5935, 5951.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5664,
6181, 6202, τόµ. Θ’, σ. 6366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5855, 6278,
τόµ. Θ’, σ. 6371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6018, τόµ.Θ’, σ. 7019, 7054, τόµ. Ι’, σ . 7179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση, µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µε το προσαρτηµένο σε αυτή
Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου
1981». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Θ’, σ.
6841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση τροποποίησης του Χάρτη του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6066, τόµ. Θ’, σ. 6848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ
για την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευή κτιρίων στις οδούς Πελοποννήσου, Ρίµινι και Πίνδου στη Φι-
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λοθέη Αττικής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6990, τόµ.
Ι’, σ. 7629.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την ανέγερση κτιρίου επί της οδού Ξενοφώντος 4, περιοχή Συντάγµατος, Αθήνα, στο οποίο πρόκειται να στεγασθούν
κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6990, τόµ. Ι’, σ. 7636.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και την αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
7031, τόµ. ΙΑ’, σ. 8018.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες
ρυθµίσεις». (Συζήτηση-Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7581, τόµ. ΙΒ’, σ. 8845, 8876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 8543.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισµού φορέων
και φορολογικές ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8905.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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 µίας µόνιµης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο
Μόντρεαλ στις 15 έως 17 Σεπτεµβρίου 1997, στο Πεκίνο
στις 29 Νοεµβρίου έως 3 Δεκεµβρίου 1999 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν.
1818/1988 (ΦΕΚ Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 562, τόµ. Γ’, σ. 1739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8274, 8406,
8441, τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την ίδρυση και
τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 6, 14.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της
Ταϋλάνδης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
216, 509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 30/Α’) 14.2.2004)». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Παράταση της αναστολής
ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 270).
(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1829.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7587,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8212, 8258.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. ΣΤ’, σ. 3902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2813, τόµ. ΣΤ’, σ. 3909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. ΣΤ’, σ. 3916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804, τόµ. ΙΓ’, σ. 9279, 9406, 9480.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της
Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 677, 681, 770, τόµ. Β’, σ. 889.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 783, τόµ. Β’, σ. 1092.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2663, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
5324, 5414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μεταρρύθµιση του συστήµατος φαρµακευτικής περίθαλψης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3512, τόµ.
Η’, σ. 5709, 5748, 5805, 5902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Νόµων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5345, τόµ. Η’, σ. 6034,
6064, 6083.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2212.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες : 19 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 368.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των κενών
θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ’, σ. 1735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου.
τόµ. Η’, σ. 5558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του 424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών για τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β’,

σ. 886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επέκταση των
κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης
του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β’, σ. 977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Β’, σ.
1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1461.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των κενών
θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ’, σ. 1735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληροφορική
υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2650.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. (Επερωτώντες: 37
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το Δ.Σ.
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε’, σ. 3505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια
προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου.
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τόµ. Η’, σ. 5558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απρόσκοπτη
λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων. τόµ. Ι’, σ.
7295.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι’, σ. 7343.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση στερεών
µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προώθηση της
δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9347.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7150.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι’, σ. 7343.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή

χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4207.
ΝΤΟΜΑΤΑ-ΝΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη
της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ’, σ. 4120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6274.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9131.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε’, σ. 3454.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων.
τόµ. Η’, σ. 5900.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρακτική άσκηση σπουδαστών από
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Α’, σ. 395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7974.
ΞΕΝΩΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών για τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β’,
σ. 886.
Ο
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 765.
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ.
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Β’, σ. 1089.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4008.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ.
Θ’, σ. 6363.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου και δηµιουργία κόµβου στο ύψος της Σταλίδας. τόµ. Ι’, σ. 7341.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής της Περιµετρικής Καβάλας.
τόµ. Β’, σ. 812.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ.
Β’, σ. 1089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου στην Κρήτη. τόµ. Ε’, σ. 3506.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποπεράτωση των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς και
Ηρακλείου-Βιάννου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3670.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα
της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4121.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση
των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου
προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4272.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτιρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ’, σ. 4820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική
σύνδεση του δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η’, σ.
5897.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική ασφάλεια. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7122.

ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1463.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη σύνδεση
περιοχών του δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα
Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4087.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική ασφάλεια. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7122.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου και δηµιουργία κόµβου στο ύψος της Σταλίδας. τόµ. Ι’, σ. 7341.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι’, σ. 7626.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου -Μεσσαράς.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στοµατική υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β’, σ. 849.
ΟΖΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων, που έγιναν
στο Μόντρεαλ στις 15-17 Σεπτεµβρίου 1997 και στο Πεκίνο
στις 29 Νοεµβρίου - 3 Δεκεµβρίου 1999, του Πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988
(ΦΕΚ.253 Α’), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 562,
τόµ. Γ’, σ. 1739.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ’, σ. 1700.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2663, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
5324, 5414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
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ΙΒ’, σ. 8905, τόµ. ΙΓ’, σ. 9507.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναπροσαρµογή
του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ. Α’, σ. 550.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2663, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
4963, 5076, 5324, 5414.
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1686, 2247, 2286, 2333, τόµ.
Δ’, σ. 2446.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
(Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ.
1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Ανάπτυξης απο τον Ανεξάρτητο Βουλευτή
Α. Ανδριανόπουλο, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3254.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ.
Η’, σ. 5896.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ο.Κ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συµµετοχή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στα Διοικητικά Συµβούλια των Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9474.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη µείωση των κρατικών κονδυλίων για το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β’, σ.
1425.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κωνσταντόπουλος,
Ι. Δραγασάκης, Α. Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης,
Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη).(Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 2149.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. (Επερωτώντες: 11 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5664,

6181, 6202, τόµ. Θ’, σ. 6366.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η’, σ. 5963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8991.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγη του Ολυµπιακού
Σταδίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Η’, σ. 6148.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το κλείσιµο του κεντρικού πρακτορείου εκδόσεως εισιτηρίων της Ολυµπιακής
Αεροπορίας στην Οµόνοια κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 64.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µη κατάθεση εγγράφων
για την Ολυµπιακή Αεροπορία. (Επερωτών Βουλευτής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ. Βερελής). τόµ. ΣΤ’, σ. 4209.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ.
Β’, σ. 1426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3834.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ο.Α.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγη του Ολυµπιακού
Σταδίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1664.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3260.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού στο δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 483.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού στο δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 483.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 588.
ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οδική
σύνδεση του δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η’, σ.
5897.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Τ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. (Επερωτώντες: 11
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4751.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου»-Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3719,
3757, τόµ. ΣΤ’, σ. 3925.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε’, σ. 3535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού του Τοπικού Αστυνόµου. τόµ. Η’, σ. 5863.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, τόµ.
Θ’, σ. 6381, 6423, 6672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7974.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9078, τόµ. ΙΓ’, σ. 9356, 9389.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισµό

στη νοτιοανατολική Λακωνία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3625.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β’, σ.
1498.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το διορισµό εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ’, σ. 2325.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ’, σ. 4120.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6788.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4935.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ηρτηµένη ποσότητα βάµβακος στο Ν. Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 2319.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7598.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229,
τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την Ελληνική θέση στις διαδικασίες του
Κοσόβου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9124.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Γ’,
σ. 2245.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
νέων µονάδων αποκατάστασης στον Οργανισµό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ’, σ. 4649.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3221.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (Ο.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση τροποποίησης του χάρτη του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6066, τόµ. Θ’, σ. 6848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 6972.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάργηση της εκπροσώπησης των
εργαζοµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
τόµ. Α’, σ. 764.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Πολιτισµού, από το Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δ. Λιντζέρη, σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8331.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών χωρίς
διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4212.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα
αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3227.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής
Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ’, σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχο-

λείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9475.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο. τόµ. Γ’, σ. 1592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. να αυξήσει το επίδοµα θέσης-ευθύνης των στελεχών στον οργανισµό κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5606.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 21
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ’, σ. 6994.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β’, σ.
1499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αδειοδότηση «πυρηνελαιουργείας» στο Ν. Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3226.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7587,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8212.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία της Β. Νικολαΐδου ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς
(Κ.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Ι. Πατσιλινάκου, ο οποίος
παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 826.
Ορκωµοσία του Α. Καριπίδη ως Βουλευτή του Ν. Σερρών
σε αντικατάσταση του Α. Καραµανλή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β’, σ. 852.
Ορκωµοσία του Σ. Εµινίδη ως Βουλευτή του Ν. Καβάλας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2225.
Ορκωµοσία του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Αρσένη σε αντικατάσταση του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ. 9353.
ΟΡΦΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή και επαναχορήγηση από το Ι.Κ.Α. σύνταξης ή προσαύξηση σύνταξης σε ορφανά τέκνα άνω των 18 ετών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9310.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

97
σµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των
χρωµάτων για την πληρωµή των µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου της. τόµ. Ι’, σ. 7562.
ΟΥΝΕΣΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΟΥΝΕΣΚΟ, σχετικά µε τους συνεργαζόµενους εµπειρογνώµονες».(Παρίσι 28.03.1996). (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3641, τόµ. Η’, σ. 5683.
Π
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα βιολογικού καθαρισµού σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β’, σ. 885.
ΠΑΓΕΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό.
τόµ. Δ’, σ. 2590.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε’, σ. 3285.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη των
πτηνών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 783, τόµ. Β’, σ. 1092.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. (Επερωτώντες: 37
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3112.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης και αποκατάστασης των παιδιών µε ψυχικές παθήσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διερεύνηση των
αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών
Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9028.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Επικρατείας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου
στο κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πα-

νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
τµήµατος Κλιµατολογίας, Οικολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο Πανεπιστήµιο Αγρινίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4596.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
(βλ. ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ)
ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα των πανωτοκίων και τις επιδοτήσεις επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις
του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β’, σ. 975.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου Κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3623.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3870.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε την νέα
Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5376.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(βλ. ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
ΠΑΡΝΗΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 4785.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού
Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9439.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8012.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8012.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων, που έγιναν
στο Μόντρεαλ στις 15-17 Σεπτεµβρίου 1997 και στο Πεκίνο
στις 29 Νοεµβρίου - 3 Δεκεµβρίου 1999, του Πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988
(ΦΕΚ.253 Α’), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 562,
τόµ. Γ’, σ. 1739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας.
τόµ. Γ’, σ. 2321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9225.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε’, σ. 3788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992,
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών
ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7416, τόµ. ΙΑ’, σ. 8364, 8376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου «περί συνεργασίας» για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης,
στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7490, τόµ.

ΙΓ’, σ. 9355, 9356.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μεταρρύθµιση του συστήµατος φαρµακευτικής περίθαλψης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3512, τόµ.
Η’, σ. 5709, 5748, 5804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4935.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διερεύνηση των
αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών
Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9028.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας
στους δήµους της Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 5866.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποπεράτωση των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαράς και
Ηρακλείου-Βιάννου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ε. Στρατάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Σ. Ματζαπετάκης, Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σπηλιόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ.
Η’, σ. 5896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8991.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3792.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 57 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ’, σ. 5025.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 110 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8985.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
σχετικά µε την έρευνα και αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
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Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα
ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, λόγω
των πυρηνικών δραστηριοτήτων του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992,
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών
ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7416, τόµ. ΙΑ’, σ. 8364, 8376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7567, τόµ. ΙΑ’, σ. 8037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ’, σ. 8358.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5831.
ΠΗΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6861, τόµ. Ι’, σ. 7179, 7184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9343.
ΠΗΓΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ (βλ. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (βλ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4787, τόµ. Η’, σ.
5905, 5935, 5951.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3479.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληροφορική
υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2650.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου.
(Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) τόµ. Ε’, σ.
3458.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε’, σ. 3534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή της
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft
για την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4011.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών
του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ’, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης,
στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7490, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9355, 9356.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα επεισόδια οργανωµένων οπαδών στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα επεισόδια οργανωµένων οπαδών στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας και Οκονοµικών. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοίνωνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Α’, σ. 216.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Α’, σ.
216.
Ανακοινώνεται: 1. Μηνυτήρια αναφορά κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2. Αναφορά
της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 3496.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά-καταγγελία κατά των
πρώην Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας Α. Παπαδόπουλου
και Λ. Παπαδήµα και κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας
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και Πρόνοιας Έ. Νασιώκα. τόµ. Ε’, σ. 3856.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του πρώην
Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4154.
Ανακοινώνεται µυνητήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Η’, σ. 6023.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας Γ. Ανωµερίτη και Γ. Πασχαλίδη. τόµ.
Θ’, σ. 6328.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»: α) Αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν
Υπουργού Πολιτισµού και β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του
πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν Υπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8199.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»: α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών β) Μηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8255.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», αναφορά µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών Ν. Χριστοδουλάκη, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Φλωρίδη
και κατά του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8349.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή επιστολή περί ποινικής ευθύνης
των Υπουργών, αίτηση-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ε. Βενιζέλου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8967.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ’, σ. 1700.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας.
τόµ. Γ’, σ. 2321.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων.
τόµ. Η’, σ. 5900.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε

τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3256.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Β’, σ. 820.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’,
σ. 7312.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την ίδρυση και
τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 6, 14.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Β’, σ. 820.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Β’, σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ.
Η’, σ. 5550.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της
Ταϋλάνδης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
216, 509.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Β’, σ. 820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
(Πρωθυπουργό) από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Γκερέκου, σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την κινηµατογραφική
πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4055.
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 479.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2664, τόµ. Ζ’, σ. 4900,
4963, 5076, 5324, 5414.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρη-
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ση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β’, σ. 1408.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η. Παπαηλίας κατέθεσε πρόταση νόµου µε θέµα: «Καθορισµός εκδηλώσεων κατά τη 19η Μαΐου, ηµέρα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΣΤ’, σ. 3980.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7594.
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών από τους εφήβους κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
104.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των ανιπληµµυρικών έργων στις εκβολές
του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 972.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη Κωνσταντίνου Καραµανλή κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2397.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270
Α’)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1829, τόµ.
Ε’, σ. 3797.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου στην περιοχή των Σεπολίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4244.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, τόµ.
Θ’, σ. 6381, 6423, 6672.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε

τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση τοπικών προγραµµάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Ζ’, σ. 5063.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Τσουρή, σχετικά µε τη
νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ’, σ. 2361.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ε.
Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ.
Ε’, σ. 3291.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προώθηση στο σχολείο Εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 850.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8181.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη
συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ’, σ.
2351.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα
υπ’ αριθµ. 17 σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΑ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 2.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1779, τόµ. Ε’, σ. 3375, 3414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή της
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft
για την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα
ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, λόγω
των πυρηνικών δραστηριοτήτων του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5612.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. (Επερωτώντες: 26
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4788.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
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διεβίβασε στη Βουλή αναφορά µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία σχετικά µε την προµήθεια από τις
Ένοπλες Δυνάµεις των ρωσικών αυτοκινούµενων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστηµάτων µικρού βεληνεκούς
TOR-M1. τόµ. Θ’, σ. 6366.
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του
µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 334.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες : 19 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 582.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις
προσλήψεις και το Α.Σ.Ε.Π.. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β’, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσιµο του
Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το κόστος συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις
του Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. Σαλαγιάννη, σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του δηµοσίου
χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. τόµ. Δ’, σ. 2647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω
Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5374.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ’, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια,
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου
Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 40 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8225.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και
την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σει-
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σµό στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6664.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα τρόφιµα µε µεταλλαγµένα
συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των κατανωλωτών προς τα προϊόντα της ελληνικής πτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9468.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα βιολογικού καθαρισµού σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β’, σ. 885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 4785.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων.
τόµ. Η’, σ. 5900.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6828, τόµ. Ι’, σ. 7346, 7372, 7473.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6828, τόµ. Ι’, σ. 7346, 7372, 7473.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της Διεθνούς
Σύµβασης Προστασίας Φυτών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τα κενά στην οργανική δύναµη του Πυροσβεστικού
Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6299.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 582.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. τόµ. Δ’, σ. 2647.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν
βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: 60 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7603.
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». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κωνσταντόπουλος, Ι. Δραγασάκης, Α. Αλαβάνος, Φ. Κουβέλης,
Α. Λεβέντης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη).(Συζήτηση). τόµ.
Γ’, σ. 2149.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων», (Προτείνοντες Βουλευτές: το κόµµα Κ.Κ.Ε.). (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7381.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία». (Προτείνοντες: Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). (Κατάθεση).
τόµ. Η’, σ. 5764.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση του νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας». (Προτείνοντες: 12 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6018.
Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Τροποποίηση του νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος
στην απεργία» γ)»Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης
για το προσωπικό που απεργεί». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8820.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και
Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της
θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Η
Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε., Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και οι Βουλευτές Α. Ανδριανόπουλος και Σ. Μάνος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 2146,
2162, τόµ. Η’, σ. 5560.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ‘Ελληνες οµογε-
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νείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2832.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κατάργηση της
πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 5711.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 40 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8225.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση της 19ης
Μαΐου ως ηµέρας εθνικής µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης από το Τουρκικό Κράτος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Σ. Παπαθεµελής, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Κεδίκογλου, Δ. Γαλαµάτης, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια, Χρ. Καρύδη). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 57 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4015.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 110 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8985.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4242.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
1.Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2004. 2. Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής
για το οικονοµικό έτος 2006. τόµ. Β’, σ. 979.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός έτους 2005» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2313, τόµ. Δ’, σ. 2406,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005».
(Συζήτηση). τόµ. Δ’, σ. 2406.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση
του Απολογισµού και Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2004 και του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2005. τόµ. Β’, σ. 1466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2705,
2752, 2806, 2863, 2965, 3105.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογι-

σµού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισµού φορέων
και φορολογικές ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8905.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο
Μόντρεαλ στις 15 έως 17 Σεπτεµβρίου 1997, στο Πεκίνο
στις 29 Νοεµβρίου έως 3 Δεκεµβρίου 1999 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν.
1818/1988 (ΦΕΚ Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 562, τόµ. Γ’, σ. 1739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπόλεµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938,
4946.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση, µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µε το προσαρτηµένο σε αυτή
Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου
1981». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Θ’, σ.
6841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 6972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης,
στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7490, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9355, 9356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για το εφαρµοστέο Δίκαιο στις Συµβατικές ενοχές, η οποία
άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά
την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8923.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
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ΠΤΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 258.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι απο το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α’, σ. 767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν
λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3666.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των κατανωλωτών προς τα προϊόντα της Ελληνικής πτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6143.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6668.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αδειοδότηση «πυρηνελαιουργείας» στο Ν. Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λειτουργία πυρηνελαιουργείου στη θέση «Γαζέπι Μύλος» στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ι’, σ. 7177.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη
Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη
Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών

του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ’, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πυρκαγιά στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον Πολιτικό Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9129.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τα κενά στην οργανική δύναµη του Πυροσβεστικού
Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον Πολιτικό Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9129.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9429.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
τόµ. Δ’, σ. 2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τα κενά στην οργανική δύναµη του Πυροσβεστικού
Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6299.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
Ρ
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6303.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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,
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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 Ρουµανίας αφ’ ετέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».( Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 715, 719.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοίκησης
και Εσωτερικών της Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ.
8917.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εφαρµογή του θεσµού της Μεταφοράς του Συντελεστή
Δόµησης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5373.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού
Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5553.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants-POPs)».
(Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4497.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ’, σ. 5064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο.
τόµ. Ι’, σ. 7342.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την ίδρυση και
τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 6, 14.
Σ
ΣΑΜΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των κενών
θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ’, σ. 1735.
ΣΕΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα
αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3227.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4086.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισµό
στη νοτιοανατολική Λακωνία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό
στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3695.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3256.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
κήρυξη της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή νέων κατοικιών για τους σεισµοπαθείς της
Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5865.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό
στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6664.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό
στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6664.
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
διοικητικής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8918.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. (Επερωτώντες:
29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου στην περιοχή των Σεπολίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4244.
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ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά
µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά
της λυµατολάσπης στην χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 65.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πυρκαγιά στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των
σκουπιδιών του δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9195.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρακτική άσκηση σπουδαστών από
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ. Α’, σ. 395.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν. Αττικής. τόµ. Α’,
σ. 586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4598.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9194.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την ίδρυση διασωστικού πυροσβεστικού σταθµού στον Όλυµπο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8511.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, διά του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών, από τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β. Παπανδρέου και το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον
τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4984.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν» για τη
στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8014.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1060.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1092, 1139, 1405, 1540.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1092, 1139, 1405, 1540.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ναύλων
στις ακτοπλοϊκές γραµµές. τόµ. Η’, σ. 5995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6908,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8361.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7594.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ.
Σούρλα. τόµ. Α’, σ. 276.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ρ. Ζήση. τόµ. Γ’, σ. 2123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Ρεγκούζα. τόµ. Δ’, σ. 2571.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Ε’, σ. 3211, 3212.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Ε. Κεφαλογιάννη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χρ.
Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ζ’, σ. 4942, τόµ. Ι’, σ. 7514.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου.τόµ. Η’, σ. 5528.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Λεβέντη. τόµ. Θ’, σ. 6936.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. ΙΑ’, σ. 8479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9349, 9350.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, για θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α’, σ. 642.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
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του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
µε θέµα: «Κοινωνικός προϋπολογισµός του έτους 2005».
τόµ. Δ’, σ. 2406.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρου Αλαβάνου σε
επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα την ανεργία των νέων
και τη λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας τους. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4470.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ’,
σ. 4697.
Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε θέµα:
«Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η’, σ. 5469.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η’, σ. 5963.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ’, σ. 6959.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως
66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και
5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005.
τόµ. Ι’, σ. 7433.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε πρωτοβουλία του Προέδρου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα τη λειτουργία
του κράτους και των θεσµών. τόµ. Ι’, σ. 7533.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της
Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7936.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του
µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία
και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού
(Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7543, τόµ. ΙΑ’, σ. 8120, 8161, τόµ. ΙΒ’, σ.
8803, 8816.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 30/Α’) 14.2.2004)». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της σύµβασης
για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-

Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896, τόµ. ΣΤ’, σ. 4068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των
χρωµάτων για την πληρωµή των µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου της. τόµ. Ι’, σ. 7562.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 725, 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
τόµ. Δ’, σ. 2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή της
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft
για την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4011.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την ίδρυση και
τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 6, 14.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου
της Ταϋλάνδης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
216, 509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο
Μόντρεαλ στις 15 έως 17 Σεπτεµβρίου 1997, στο Πεκίνο
στις 29 Νοεµβρίου έως 3 Δεκεµβρίου 1999 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν.
1818/1988 (ΦΕΚ Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 562, τόµ. Γ’, σ. 1739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 783, τόµ. Β’, σ. 1092.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1098, τόµ. Γ’, σ.
1754.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (Κατάθεση-
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Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938,
4946.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants-POPs)».
(Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3229, τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση, µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µε το προσαρτηµένο σε αυτή
Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου
1981». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Θ’, σ.
6841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992,
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών
ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7416, τόµ. ΙΑ’, σ. 8364, 8376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για το εφαρµοστέο Δίκαιο στις Συµβατικές ενοχές, η οποία
άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά
την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8923.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της Διεθνούς
Σύµβασης Προστασίας Φυτών».(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του δηµοσίου
χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2210.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. (Επερωτώντες: 11 Βου-

λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ένταξη στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6782.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
σύµβαση έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 584.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6142, τόµ. ΙΑ’, σ. 8274, 8406,
8441, τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ.
Θ’, σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6782.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το µέλλον
των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία
και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού
(Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7543, τόµ. ΙΑ’, σ. 8120, 8161, τόµ. ΙΒ’, σ.
8803, 8816.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το Δ.Σ.
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε’, σ. 3505.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2767, τόµ. ΣΤ’, σ. 4134,
4168, 4281.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
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Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6018, τόµ. Θ’, σ. 7019, 7054, τόµ. Ι’, σ. 7179.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ Α’173) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1042, 1502, 1540, τόµ. Γ’, σ. 1754, 1756.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη προβολή των υποψηφίων
όλων των κοµµάτων εν όψει των Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά
Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8986.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
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 µίας µόνιµης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της
Ταϋλάνδης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
216, 509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. ΣΤ’, σ. 3902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγού Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας σε σχέση µε τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο. µετά των
συνηµµένων Παραρτηµάτων Α και Β αυτού». (Κατάθεση).
τόµ. Δ’, σ. 2813.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (Κατάθεση-

Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2813, τόµ. ΣΤ’, 3909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4297,
4306.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΟΥΝΕΣΚΟ, σχετικά µε τους συνεργαζόµενους εµπειρογνώµονες».(Παρίσι 28.03.1996). (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3641, τόµ. Η’, σ. 5683.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου διασύνδεσης ΕλλάδαςΙταλίας (Δ.Ε.Ι.)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3833,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4284, 4285.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και
χρήση των συστηµάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO
και GPS και των συναφών εφαρµογών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4120, τόµ. Θ’, σ. 7019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5767, τόµ. Θ’, σ. 7019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’ , σ. 5855, 6278, τόµ. Θ’, σ. 6381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση τροποποίησης του χάρτη του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 6066, τόµ. Θ’, σ. 6848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης, µεταξύ της Ελλάδας και του Κεµπέκ, καθώς και
του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6287, τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 6972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ
για την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευή κτιρίων στις οδούς Πελοποννήσου, Ρίµινι και Πίνδου στη Φιλοθέη Αττικής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6990, τόµ.
Ι’, σ. 7629.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατι-
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κών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την ανέγερση κτιρίου επί της οδού Ξενοφώντος 4, περιοχή Συντάγµατος, Αθήνα, στο οποίο πρόκειται να στεγασθούν
κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6990, τόµ. Ι’, σ. 7636.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και την αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
7031, τόµ. ΙΑ’, σ. 8018.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του
Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ.
8543.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 28/4/2004 σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό ΑΘΗΝΑ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
αξιώσεις που εγείρονται από κράτος- µέλος κατά κράτουςµέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του,
χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπ’ αυτού ή για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού
προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση
κρίσης µετά της συνηµµένης Δήλωσης των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία
SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8917, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354, 9355.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Κράτους του

Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της
Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Επίβλεψης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 9454.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΙΤΖ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. (Επερωτώντες: 37
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3112.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης
της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1029.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)για τη συνεργασία στον τοµέα παροχής έκτακτης
βοήθειας και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, µετά της συνηµµένης δήλωσης του
Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού
Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 260.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιος Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη ρύθµιση των
χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της
παρακράτησης επί της αξίας των δικαιωµάτων των αγροτών, ως αµοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4601.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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 Ρουµανίας αφ’ ετέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 715, 719.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος
και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας, στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. τόµ. Β’, σ. 816.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική δραστηριότητα της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Ε’, σ. 3836.
Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών (113) Βουλευτών του κόµµατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7295.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αυξήσεις συντάξεων δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 22, 68, 164, 216, 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη των ελλειµµάτων
του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελουσία έξοδο
στον Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος
των αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δια-

κοπή και επαναχορήγηση από το Ι.Κ.Α. σύνταξης ή προσαύξηση σύνταξης σε ορφανά τέκνα άνω των 18 ετών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9310.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εφαρµογή του θεσµού της Μεταφοράς του Συντελεστή
Δόµησης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5373.
ΣΥΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την περιοδεία της σε χώρες της Μέσης Ανατολής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ’, σ. 2644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάκληση
εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, µε την
οποία απαγορεύεται η είσοδος στα σχολεία εκπροσώπων
των κοµµάτων κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7560.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση
της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9350.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα Μουσικών Παρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία.
(Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ.
554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9475.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 137.
Συζήτηση αναφοράς προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β’, σ. 1087.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9131.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα Μουσικών Παρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία.
(Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ.
554.
ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3136, 3183, 3230, 3316.
ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
519, 610, 676.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εισαγωγή στη χώρα µας ξένων σπουδαστών τουριστικών σχολών που απασχολούνται στον Τουρισµό κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6268.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2398.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ασφάλειας στο καπνεργοστάσιο της
«SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία για το θάνατο κα-

πνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8324.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για
τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ’, σ. 1586.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκταµίευση τακτικών επιχορηγήσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Ηρακλείου των ετών
2002 και 2003. τόµ. Β’, σ. 884.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα επεισόδια οργανωµένων οπαδών στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας στις φυλακές Αλικαρνασσού κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και
τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8179.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε το Σωφρονιστικό Σύστηµα. (Επερωτώντες:22
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8995.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 672.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Τ.Ε.Ο.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το µέλλον
των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6839.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ποσό του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» που είναι κατατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ε’, σ. 3455.
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου
της Ταϋλάνδης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
216, 509.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ)
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6781.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. (Επερωτώντες: 28 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6781.
ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση της
διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές». τόµ. Α’,
σ. 482.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου Κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3623.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3870.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληροφορική
υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2650.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τις αλλαγές
στο χώρο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9309.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6670.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών
πρόσβασης στο διαδίκτυο. τόµ. Γ’, σ. 1592.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο δια του Υπουργού Ανάπτυξης,

σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3792.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: 57 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ναύλων
στις ακτοπλοϊκές γραµµές. τόµ. Η’, σ. 5995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8208.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διασφάλισης ικανοποιητικών τιµών για τους εσπεριδοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4600.
ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές γάλακτος, την προστασία του εισοδήµατος των αγελαδοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9226.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή µειωµένου αγροτικού τιµολογίου προς τη Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8328.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του αυξηµένου κόστους του χρήµατος που χορηγείται
από τις Τράπεζες προς τους δανειολήπτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7561.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πυρκαγιά στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8541.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την περικοπή οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3865.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό
στη Βόρεια Ελλάδα. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 108.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 203, 266, 404.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. ΣΤ’, σ. 3902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εισαγωγή στη χώρα µας ξένων σπουδαστών τουριστικών σχολών που απασχολούνται στον Τουρισµό κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6268.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό.
(Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ.
8184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804, τόµ. ΙΓ’, σ. 9279, 9406, 9480.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της
Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9442.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6663.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό
στη Βόρεια Ελλάδα. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 108.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση της λίµνης Καϊάφα.
τόµ. Α’, σ. 396.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1467.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε προκηρυχθείσα µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2593.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε’, σ. 3314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπαγωγή στο πρόγραµµα
«Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρισµό-Γ’ Κύκλος» των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ειδικότερα των
εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5372.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα Τουριστικής Ανάπτυξης. (Επε-

ρωτώντες: 25 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9442.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). (Επερωτώντες: 23 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β’, σ. 1467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. ΣΤ’, σ. 3902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2593.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κιργιζίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2813, τόµ ΣΤ’, σ. 3909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3229, τόµ. ΣΤ’, σ. 3916.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την αξιοποίηση και τις προοπτικές του
Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 4818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6663.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό.
(Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ’, σ.
8184.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3229, τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3494, τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-Διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. Η’, σ. 5643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 7119.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Καθιέρωση της 19ης
Μαΐου ως ηµέρας εθνικής µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης α-
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πό το Τουρκικό Κράτος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Σ. Παπαθεµελής, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Κεδίκογλου, Δ. Γαλαµάτης, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια, Χρ. Καρύδη). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9248.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ’, σ. 5409.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4068, τόµ. Ζ’, σ. 4889, 4896.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους
δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις
Τράπεζες. τόµ. Α’, σ. 763.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.
2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α’) και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε
σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1042, τόµ. Γ’, σ. 1754, 1756.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. (Επερωτώντες: 11 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 4751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 4757, 5421, τόµ. Η’, σ. 5501, 5696.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4787, τόµ. Η’, σ.
5905, 5935, 5951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του αυξηµένου κόστους του χρήµατος που χορηγείται
από τις Τράπεζες προς τους δανειολήπτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003» «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων»

(E.E.L. 178/17.7.2003)». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8339.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπόλεµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών
που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος
και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1554, τόµ. Ζ’, σ. 4938,
4946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τη χρήση ελληνικών
αεροδροµίων από τις Η.Π.Α για µεταφορά υπόπτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1699.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του
Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7416.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη
συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ’, σ.
2351.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρονική παράταση που δίδεται στα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης του προσωπικού των
πιστωτικών ιδρυµάτων Ι.Κ.Α., ΕΤΑΜ κ.λπ. προκειµένου να
ρυθµίσουν τις διαδικασίες ένταξης των κλάδων σύνταξης.
τόµ. Δ’, σ. 2636, 2637.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε ρυθµίσεις για την ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτηρίου οίκου οιουδήποτε
δόγµατος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Ελλάδος, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 7031.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
Σχέδιο νόµου από τον Πρωθυπουργό και το Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο, «Εφηµερίς της Κυβeρνήσεως» και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6210,
τόµ. Θ’, σ. 7086.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη νοθεία στη φέτα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6145.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
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τόµ. Α’, σ. 681, 770, τόµ. Β’, σ. 889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στοµατική υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β’, σ. 849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προώθηση στο σχολείο Εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επέκταση των
κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης
του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β’, σ. 977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή εκ
µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταστέγαση
του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο
κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3691.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο Ν.Α.Τ. κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής, τη χρηµατοδότηση όλων των δοµών της ψυχικής
υγείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7081.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αιµοδοσία και τους
κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι’, σ. 7154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9347.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ.

ΣΤ’, σ. 4603.
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση
και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4394.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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 µίας µόνιµης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 818.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον εθνικό σχεδιασµό για
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΚ. τόµ. Δ’, σ. 2442.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ε.
Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ.
Ε’, σ. 3291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία του διϋλιστηρίου
υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3693.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιας Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Θερµαϊκό κόλπο, τη σύσταση φορέα διαχείρισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4934.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9021.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου
Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
τόµ. Δ’, σ. 2362.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση θεµάτων των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων. τόµ. Ζ’, σ. 4819.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αυξή-
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σεις συντάξεων δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 22, 68, 164, 216, 398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2265, τόµ. ΣΤ’, σ. 4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 4651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ένταξη των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων κατηγοριών εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9437.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6911.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 136.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την περικοπή οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9192.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3478.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία
SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8917, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9354, 9355.
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4058.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μ. Παπαϊωάννου και το Βουλευτή και πρώην Πρόεδρο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφα-

το θέµα των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4201.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2265, τόµ. ΣΤ’, σ. 4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ’, σ. 4651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις µετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6911.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7220, 7479,
7507, 7640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάκληση
εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, µε την
οποία απαγορεύεται η είσοδος στα σχολεία εκπροσώπων
των κοµµάτων κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7560.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
κήρυξη της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4007.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έκδοση υπουργικής
απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος
4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι’, σ.
7115.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος
και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας, στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. τόµ. Β’, σ. 816.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή
χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση
και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλ-
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ψης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3512, τόµ.
Η’, σ. 5709, 5748, 5805, 5902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εισαγωγή υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανατιµήσεις
στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 7079.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους των κτηνιατρικών φαρµάκων κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6269.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υλοποίηση της
διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές». τόµ. Α’,
σ. 482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναπροσαρµογή
του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ. Α’, σ. 550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9342.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής
εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την
εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ’, σ. 4748.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, µε το προσαρτηµένο σε αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου
1981». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Θ’, σ.
6841.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Ψήφι-

ση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8543.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής
εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
971.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1689, 2247, 2286, 2333, τόµ.
Δ’, σ. 2446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
4709, 4852, 5066.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6018, τόµ. Θ’, σ. 7019, 7054, τόµ. Ι’, σ. 7179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισµού φορέων
και φορολογικές ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8905.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση, µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µε το προσαρτηµένο σε αυτή
Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου
1981». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6040, τόµ. Θ’, σ.
6841.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1689, 2247, 2286, 2333,τόµ.
Δ’, σ. 2446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό
Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Η’, σ. 6018, τόµ.
Θ’, σ. 7019, 7054, τόµ. Ι’, σ. 7179.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
4709, 4852, 5066.
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1689, 2247, 2286, 2333, τόµ.
Δ’, σ. 2446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που συνάφθηκε µε ανταλλαγή ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ
για την αµοιβαία απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε σχέση µε την αγορά αγαθών ή τη λήψη
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευή κτηρίων στις οδούς Πελοποννήσου, Ρίµινι και Πίνδου, στη Φιλοθέη Αττικής». (Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7974.

του φυσικού αερίου στη Βόρεια και Ανατολικη Αττική κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7567, τόµ. ΙΑ’, σ. 8037.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α’, σ. 100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη Κωνσταντίνου Καραµανλή κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2397.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ε.
Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ.
Ε’, σ. 3291.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Β’, σ.
1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προώθηση της
δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9228.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο στην
εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2592.
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της Διεθνούς
Σύµβασης Προστασίας Φυτών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8807, τόµ. ΙΓ’, σ. 9354.
Χ

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9021.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιος Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την
αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9026.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.

ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα, στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας στις φυλακές Αλικαρνασσού κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8179.

ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4086.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν. Αττικής. τόµ. Α’,
σ. 586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς
Φυσικού Αερίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 652, τόµ. Δ’, σ. 2652, 2687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης

ΧΙΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση αναφοράς προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β’, σ. 1087.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα των πανωτοκίων και τις επιδοτήσεις επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις
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του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β’, σ. 975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιος Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
ΧΡΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη ρύθµιση των
χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη ρύθµιση των
χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402.
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Η’, σ. 5664, 6181, 6202.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1400.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής της Περιµετρικής Καβάλας.
τόµ. Β’, σ. 812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη µείωση των κρατικών κονδυλίων για το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β’, σ.
1425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1460.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β’, σ.
1499.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ’, σ. 2215.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε’, σ. 3534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό
στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3695.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων για
την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4088.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση τοπικών προγραµµάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Ζ’, σ. 5063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας
στους δήµους της Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 5866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των
χρωµάτων για την πληρωµή των µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου της. τόµ. Ι’, σ. 7562.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες
ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
7581, τόµ. ΙΒ’, σ. 8845, 8876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 28/4/2004 σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό ΑΘΗΝΑ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9468.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ’, σ. 2351.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου στην Κρήτη. τόµ. Ε’, σ. 3506.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου -Μεσσαράς.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
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τόµ. ΙΓ’, σ. 9224.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 5664, 6181, 6202, τόµ. Θ’, σ. 6366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε
τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
(ΕEL 178/17/7/2003)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8339, τόµ. ΙΒ’, σ. 9031, 9050.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του
πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε’, σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού
Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8012.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική,
το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο
Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7982.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε προκηρυχθείσα µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε το
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας.
τόµ. Γ’, σ. 2321.
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφοφορία και εκλογή των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 5.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 457 και ειδικό 117 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 201.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 457 και ειδικό 117. (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». (Ψηφοφορία). τόµ. Β’,
σ. 889.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα, Μ. Τζίµα. τόµ. Β’, σ. 1150.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ’, σ. 2578.
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 2006».
τόµ. Δ’, σ. 3039.
Ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε’, σ. 3632.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου-Ρυθµίσεις θεµάτων
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3778.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου»
- Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµµατείας Επικοινωνίας,
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3799.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η’, σ. 5537, 5540.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας
του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ’, σ. 6463, 6469.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ επί των άρθρων 9 και 13 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6942.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 13 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7034.
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρ-
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ρύθµιση. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Η’, σ. 6002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7397.
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
σύµβαση έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3478.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των
αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5640.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 113116, 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2774.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4913, 4920, 4921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των θανάτων από ναρκωτικά το 2005, τη λήψη µέτρων
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5604, 5605, 5606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5723-5726.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη
των πτηνών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2771, 2772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ. Η΄, σ. 5550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9021.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ν.
Λάρισας. τόµ. Α΄, σ. 672, 673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. που
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1668, 1669.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2432, 2433.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4095, 4096, 4097, 4098, 4102, 4103,
4111, 4112, 4116.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5528.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Η΄, σ.
5528.
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 915.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β΄, σ. 1146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2952-2954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους των κτηνιατρικών φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7022-7024,
7053, 7054, 7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8226, 8227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8429, 8491.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5769, 5770.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9074.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
588-590, 598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4135, 4152, 4169, 4170, 4188,
4193.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6151, 6152.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7316, 7328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8254.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8335, 8337, 8344.
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2985, 2986,
2994, 2995.
Οµιλία του επί της πρότασης νόµου της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9317, 9318.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής
από λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α΄, σ. 330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές».
τόµ. Α΄, σ. 483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ΄ αυτήν. τόµ. Α΄, σ. 546, 547.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α΄, σ. 652-655, 662,
663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «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 Δηµοκρατίας της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α΄,
σ. 718.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος Υπουργός ή Υφυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή του σε αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β΄, σ. 813, 814.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Β΄, σ. 1027, 1028,
1029.
Οµιλία του για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Β΄, σ. 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1559, 1561, 1567.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1559, 1561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2165, 2166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2577, 2578, 2604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ΄, σ.
2645, 2646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3013-3017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των
όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ωράριο
λειτουργίας των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3478.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3484-3486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4361, 4362,
4363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών
προς τα προϊόντα της Ελληνικής πτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4399.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής
προστασίας τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4472-4476, 4486, 4487.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ΄, σ. 4702, 4703,
4704.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο

καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
του Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ΄, σ. 4988.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση σχετικά µε το πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5309.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5480-5483, 5497,
5498, 5499.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5570, 5571.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η΄, σ. 5900.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5973-5975, 5984, 5985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των ναύλων στις ακτοπλοϊκές γραµµές. τόµ. Η΄, σ.
5995.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6785, 6786, 6787.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ΄, σ. 6969-6972,
6978, 6979.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7282, 7288.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7543-7545, 7554, 7555.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7952-7955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξίσωση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9126,
9127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου
εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποί-
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ηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9346, 9347.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
530.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
595, 597, 602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5834.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6148, 6157,
6160, 6161, 6162, 6163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8237.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τις αλλαγές
στο χώρο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9309.
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 32.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1599-1601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8455, 8456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9372.

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 34, 36.
Οµιλία του στην κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Β΄,
σ. 1466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1516-1521, 1522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2265, 2266, 2289, 2290-2297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2265, 2266, 2289, 2290-2297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2468, 2471, 2472, 2481, 2483,
2491, 2493, 2495, 2496, 2558, 2565, 2566, 2567, 2570,
2621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2716, 2828,
2829, 2923-2929, 3020, 3033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις
ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3828, 3829.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft για
την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4011, 4012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4744, 4745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
µέρους των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους. τόµ. Ζ΄, σ. 4746.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4757-5761, 4766, 4767, 4771, 4774.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο
καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4984, 4985, 4987, 4988, 4989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
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του Ι.Κ.Α. και στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. τόµ. Ζ΄, σ. 4988, 4989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5423, 5426, 5428, 5433, 5437, 5438, 5454, 5455, τόµ.
Η΄, σ. 5506, 5509, 5511, 5513-5515.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5423.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5437, 5438.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5483, 5488-5490.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5975-5977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6181, 6184, 6185,
6190, 6216.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών
στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6781, 6782.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6999, 7000, 7001, 7002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8845, 8855, 8856,
8867-8870, 8872.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 867, 872, 873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Δ΄, σ. 2397, 2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµενων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε΄, σ. 3659, 3660,
3661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3668, 3669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3865, 3866, 3867.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4069-4071, 4072,
4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4240, 4241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4515, 4536,
4537, τόµ. Ζ΄, σ. 4651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4936, 4937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7086, 7094.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
οργανωµένων οπαδών οµάδων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2371.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων
ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις
στην Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3835.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των τηλεφωνικών υποκλοπών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελεύθερη
διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων
σε βάρος του Ιράν, λόγω των πυρηνικών δραστηριοτήτων
του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5612,
5613.
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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2860, 2861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5428, 5461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6245.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. E΄, σ.
3113, 3124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2297.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2377,
2378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3602, 3603.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6467.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6998.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1570.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2161, 2170,
2171, 2172.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2376,
2387.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ. 2408.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2602.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2872, 2873.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4094, 4095, 4106.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4227, 4234.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4967.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5035, 5036.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5382, 5383, 5388.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5519.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6994, 7002, 7006.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7123, 7126.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανακοί-
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νωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9225.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9421.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 219, 220, 303, 304, 316, 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1528.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1676.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη και Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2273, 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε΄, σ.
3258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4627, τόµ. Ζ΄, σ.
4679, 4680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9160, 9181.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1514, 1574.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί

(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2476.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2849.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3545.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5443.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7664.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8239.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 110, 120,
121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 468.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 858, 869.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2959.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού
κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου. τόµ. Ε΄,
σ. 3262, 3273.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του διυλιστηρίου υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3720, 3746, 3747, 3748, 3761, 3773, 3776.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4178, 4179.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8168, 8169.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 416, 417, 418, 442, 443,
457, 458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2779, 2780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε΄, σ. 3285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3298, 3305.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3880,
3881, 3882, 3890, 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5387, 5390, 5391, 5397, 5399, 5400, 5401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6223, 6224.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7279, 7280,
7281.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3942, 3943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4577, 4578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5766.
ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2878, 2881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιοδεία
της Υπουργού σε χώρες της Μέσης Ανατολής κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9023, 9024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ελληνική
θέση στις διαδικασίες του Κοσόβου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9124.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον επανακαθορισµό της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του δήµου Λαγανά Ζακύνθου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2893, 2894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3185, 3186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4401.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5813.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6665, 6666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6855,
6856, 6857, 6895, 6920, 6922, 6945, 6946, 6948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7689.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 297, 298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτά-
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χυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2271, 2272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2848, 2849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4346, 4364,
4366, 4367.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4637, 4638, τόµ.
Ζ΄, σ. 4670, 4671, 4672, 4683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4670,
4671, 4672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4763, 4764.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5818, 5819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5846, 5847.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7212,
7234, 7235, 7246.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7415.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7580, 7581, 7584.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8194-8196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8490.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8529.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8964.
Οµιλία του για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Ε. Ζαφειρόπουλου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9046.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9084-9086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9152.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9210, 9211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9259, 9260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9298, 9300.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 37, 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 281, 282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2624, 2625, 2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2857.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3580, 3581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4134, 4135, 4152, 4168, 4169,
4187, 4188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5737, 5738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9290.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 932, 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2894, 2895.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 217.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση άρθρου του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 334.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 691, 692, 693, 786, 788.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1561, 1562.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995
(ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1562, 1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1563, 1564, 1567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2159, 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3157, 3237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3548, 3549, 3550,
3630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4141.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4761-4763, 4766, 4770, 4772.
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Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4763, 4766,
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8823, 8824.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5040-5042,
5043, 5044, 5051, 5053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5341, 5342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5434, 5440, 5441, τόµ. Η΄, σ. 5508, 5509, 5510, 5525,
5526.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5434.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος εφαρµογής του
Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5508, 5509, 5510, 5511.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5722, 5810.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5836, 5850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6212.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6996.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7161, 7162, 7168, 7170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7491.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7996-7999, 8002, 8003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9367, 9369.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9544.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1780, 1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2520, 2631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2904, 2905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4610-4612, τόµ.
Ζ΄, σ. 4661, 4662, 4692.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6192, 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7222,
7223.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9182, 9183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9492.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 142, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 190, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 465, 470, 471.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1570.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2558, 2559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2662,
2663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3341, 3342.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3459, 3460.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3491, 3492,
3496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3583, 3584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση εγγράφων για την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4209,
4211.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4220, 4221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4338, 4339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8286, 8475, 8479.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8479.
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 701, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5756.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2095.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3588.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4516.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6457, 6458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7088, 7099.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7570, 7571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7988.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8997.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7089-7091, 7100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8501.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3004-3006.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και διορισµός του στη θέση του Υπουργού
Πολιτισµού, στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάσωση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Καστοριάς. τόµ. Η΄, σ. 5550, 5551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5834, 5835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 6128, 6129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µαταίωσης της Διεθνούς Αθλητικής Συνάντησης της IAAF
στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η΄, σ. 6147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6153-6155, 6156,
6157, 6159, 6161, 6164, 6165, 6168, 6169, 6170, 6171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7312, 73187321, 7332, 7333, 7334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των χρωµάτων για την πληρωµή των
µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου
της. τόµ. Ι΄, σ. 7563, 7564.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 939.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3719, 3746, 3760, 3772.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3803.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6876.
Οµιλία της στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8825, 8836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8961.
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ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 914, 915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8410, 8414-8416, 8465, 8467, 8468, 8498,
8499, 8501.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8410,
8465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8860, 8861.
Γ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9424.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 351,
352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3329-3332, 3364, 3365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και την ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4938, 4939.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8488, 8489, 8490.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 33, 34, 90, 91, 178, 184, 188, 191, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
528, 529, 624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ΄ αυτήν. τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 695, 696, 794.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 921, 922,
923.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β΄,
σ. 1498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1510, 1552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2258, 2259, 2307, 2308, 2342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2552, 2618, 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3155, 3235, 3236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3256.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3560, 3561, 3562,
3645, 3646.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3562, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/
2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3969-3971.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4341, 4342,
4373, 4374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4507, 4511,
4535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4672, 4673.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4719, 4858, 4878, 4879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4912, 4913, 5348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της

Ψυτττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992, 4993.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 5064, 5065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5447, 5448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5717, 5718, 5772,
5808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5915, 5916, 5939.
Οµιλία του επί της πρότασης νόµου της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6007, 6017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6065.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6134,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8411, 8412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6191, 6226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6286.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Θ΄, σ. 6364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6686, 6687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7020, 7024,
7025, 7046, 7054, 7055, 7064, 7068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7356, 7377.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7437, 7457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7513, 7514.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7514.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7571, 7572, 7584.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
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7607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8309, 8411, 8412, 8423, 8424, 8425, 8468,
8474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8952, 8953, 8976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/
ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων». (ΕΕL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9042,
9043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9145, 9174,
9175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση της αστυνόµευσης στους σχολικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9416, 9485, 9486.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8137.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 22, 25, 26, 27, 71, 72, 88, 165-167, 181,
182, 183, 185, 192.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 71, 72.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 916.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1504-1506, 1521, 1533, 1534, 1540, 1541, 1555, 1558,
1565, 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2260, 2261, 2311, 2337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2933.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043,
4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4721, 4722.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4793, 4794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5521, 5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8861, 8862.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9289, 9417.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 218, 219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 424, 425.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
988, 989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2503, 2623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7215,
7216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/ 17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9036.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-TEXTYL»,
τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 59, 60,
61.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 363, 364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 479, 480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 480, 481, 482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού στο δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 483, 484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑ΄Ι΄ΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 485, 486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
579, 580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών
οδηγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 765, 767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1026, 1027.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β΄, σ.
1499, 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2160, 2168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ΄, σ.
2325, 2331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους γιατρούς
εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2364, 2365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα ΕΛ.ΠΕ. τόµ.
Δ΄, σ. 2368, 2369.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2424, 2425, 2430, 2433, 2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2523, 2524, 2636, 2637.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρονική παράταση που δίδεται
στα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυµάτων Ι.Κ.Α., ΕΤΑΜ κ.λπ. προκειµένου
να ρυθµίσουν τις διαδικασίες ένταξης των κλάδων σύνταξης. τόµ. Δ΄, σ. 2636, 2637.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος της ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους
εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2648, 2649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ και
ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ. Ε΄,
σ. 3223, 3224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3224,
3225, 3226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3449, 3450, 3451, 3452,
3453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ωράριο
λειτουργίας των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3478, 3479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3661,
3664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3789, 3790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3832, 3833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3833, 3834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και
την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς «ευέλικτων» µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4053, 4054.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4120, 4121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4161, 4162, 4204, 4206, 4207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4602, 4603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4603, 4604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4747, 4748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 4749,
4750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων

στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4784, 4785.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτιρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ΄, σ. 4821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4935, 4936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους του Οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» και
Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4989, 4990, 4991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελεύθερη
διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4994, 4995.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5028,
5029, 5030.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5047, 5048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5551, 5552, 5553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5555, 5556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. να αυξήσει το επίδοµα θέσης-ευθύνης των στελεχών στον οργανισµό κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ» κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5799, 5800, 5801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ. Η΄, σ.
5801, 5802.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5841, 5842, 5843,
5846, 5851, 5852, 5853, 5854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας στους
δήµους της Κρήτης. τόµ. Η΄, σ. 5866, 5867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6217, 6218, 6220,
6225, 6231, 6235, 6241, 6243, 6248, 6254, 6258, 6259,
6260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
στη χώρα µας ξένων σπουδαστών τουριστικών σχολών που
απασχολούνται στον Τουρισµό κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6268,
6269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6340, 6341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6670, 6671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6782, 6783,6784.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6794, 6795, 6797, 6798, 6799, 6806, 6807, 6808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6910, 6911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6916, 6917.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7307, 7309, 7310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη
των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην Κέρκυρα
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7600, 7601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος των
αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7983,
7984, 7985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8181, 8182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ασφαλείας στο καπνεργοστάσιο της
«SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία των υπευθύνων για
το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8325, 8326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις
«ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8513, 8515.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8519, 8520, 85238526, 8530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8953, 8957, 8962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω
εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8990, 8991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Σύσταση
Εθνικού Ινστιτούτου για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9224, 9225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
και επαναχορήγηση από το Ι.Κ.Α. σύνταξης ή προσαύξηση

σύνταξης σε ορφανά τέκνα άνω των 18 ετών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9310, 9311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στην επισκευαστική Ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9311, 9312.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8847, 8874.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχειριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1428, 1429.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2972-2975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3144, 3145, 3151, 3159,
3160.
Οµιλία της επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3149, 3151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6928,
6929, 6930, 6931.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ΄, σ. 6972-6974.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7395, 7396.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8011, 8012.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για αναθεώρηση του βαθµολογικού ορίου
εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9223, 9224.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τις αλλαγές
στο χώρο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9309, 9310.
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ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα». τόµ. Α΄, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1095, 1139, 1387, 1405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3389, 3390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε΄, σ. 3448.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών από τους εφήβους. τόµ. Α΄, σ. 104,
105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα Νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 334, 335, 336.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 373, 374, 375,
381, 384, 385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα επιπρόσθετης ενηµέρωσης των πολιτών για τη γρίπη
των πτηνών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Α΄, σ. 582.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας
Μοιρών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 674, 675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 705, 706, 707, 710, 797-799, 800, 801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στοµατική
υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β΄, σ. 849, 850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β΄, σ. 977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ.
Β΄, σ. 1055, 1056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1461, 1462.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ΄, σ.
1735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2146, 2147, 2148.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2212, 2213.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Γ΄,
σ. 2245, 2246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2402, 2403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3453, 3454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το
Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε΄, σ.
3505, 3506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποθήκευση και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4394, 4395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παροχή
ιατρικών υπηρεσιών στη Μονή Ορµυλίας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4597, 4598.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία νέων µονάδων υποκατάστασης στον Οργανισµό
Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ΄, σ. 4649,
4650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5355, 5356, 5359, 5362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5375, 5376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου. τόµ. Η΄, σ. 5558, 5559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5610, 5611, 5612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5731, 5732, 5733,
5748, 5752, 5777, 5783, 5784, 5785, 5790, 5805, 5808,
5815, 5820, 5821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5994, 5995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης και αποκατάστασης των παιδιών µε ψυχικές
παθήσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απρόσκοπτη λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας
µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5998, 5999.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6008-6010, 6020, 6021, 6022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6131, 6132.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα
Τρίκαλα. τόµ. Θ΄, σ. 6301, 6302, 6303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6303, 6304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6667,
6668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6990, 6991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6992, 6993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανατιµήσεις στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7079,
7080, 7081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, τη χρηµατοδότηση όλων των δοµών της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7081, 7082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρη
λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7150, 7151.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7157, 7160, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού
προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων.
τόµ. Ι΄, σ. 7295, 7296, 7297.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο
Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι΄, σ. 7344,
7345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7397, 7398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7610-7612, 7616, 7618, 7619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8209, 8210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8210,
8211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι
Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8359, 8360.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9206, 9207, 9208, 9212,
9213, 9214, 9215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9228, 9229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9348, 9349.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9349,
9350.

ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 418, 421, 444, 458, 459,
464.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 421.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας», σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 464.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα βιολογικού
καθαρισµού σε νησιωτικές κα παραθαλάσσιες περιοχές του
Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β΄, σ. 886.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 905-908,
948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». τόµ. Β΄, σ. 1092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού
στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1463.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1599, 1604-1606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ΄, σ. 1703.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ΄,
σ. 2321.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2409, 2411, 2422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2730-2733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων
για την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4089.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4101, 4103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4137, 4153, 4154, 4168, 4170,
4171, 4172, 4189, 4193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από
την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4997,
5011, 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5423, 5429-5431, τόµ. Η΄, σ. 5504, 5505.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5868.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5881.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οδική σύνδεση του
Δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα ΠατρώνΑθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η΄, σ. 5898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911,
5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911, 5912, 5924, 5932, 5937,
5938.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο. τόµ. Ι΄, σ.
7343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8124, 8151, 8161, 8165, 8166, 8168.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8161,
8162, 8410, 8465, 8466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8280, 8312, 8410, 8416-8418, 8468, 8469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-

λίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8364, 8366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις
«ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8810, 8811, 8812.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9076, 9077.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9101, 9102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την
πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέµηση της ρύπανσης της
Μεσογείου Θάλασσας». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9362, 9364, 9388, 9389.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 556, 567.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. E΄, σ.
3112, 3123, 3124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2832.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού (Πρωθυπουργό) σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την
κινηµατογραφική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9520.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2309, 2310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2616, 2617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2778.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6428-6430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7348, 7372,
7381.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7445-7447.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα Νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 335.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 368, 369, 378,
379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 699, 700.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. Ε΄, σ.
3119-3121, 3127, 3128, 3129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισµό στην νοτιοανατολική Λακωνία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4908, 5354, 5362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5730, 5731, 5732,
5776, 5814, 5821.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6002, 6003, 6005, 6016, 6017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6050.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7128.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7159.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7606.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8520, 8526.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8893,
8894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9204.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1490.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1502-1504, 1533, 1540, 1554, 1565, 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4430, 4431, 4587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6237, 6238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6679, 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υ-
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ψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7242,
7243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8223, 8224.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9075, 9076.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2971, 2972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6943,
6949.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την ίδρυση εφετείου α) στην Ανατολική Κρήτη και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ΄, σ. 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7195,
7248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8216.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 447, 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2654,
2686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8957.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 451.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1509, 1510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ.
Ε΄, σ. 3345, 3346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8954.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3143, 3198, 3201, 3230,
3244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6152.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7315.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,

σ. 207, 208, 247, 266, 269, 270, 271, 307, 308, 315, 316,
323.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Προεδρικό Διάταγµα για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ΄, σ.
1667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4621, 4622, τόµ.
Ζ΄, σ. 4688.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7401, 7402, 7419, 7420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9022, 9023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9150, 9151,
9152, 9185.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µετανάστευσης των επιχειρήσεων και τη δραστηριοποίησή τους σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 62, 63.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 281, 282, 300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2085, 2086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2539.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2671,
2674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2909, 2980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3980.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4255, 4256, 4257, 4258, 4265,
4266.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4449, 4450, 4460.
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Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6351,
6356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7224,
7225.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8368, 8369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8955, 8957.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 22, 40, 41, 43, 72, 78, 79, 81, 82, 169,
170, 172, 173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 145, 148, 152, 154, 155,
156, 157.
Οµιλία του στην τροπολογία για τον «FLASH» στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συντάξεις
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών
δανείων από τις Τράπεζες. τόµ. Α΄, σ. 763, 764.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 942-944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1401, 1402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον επανακαθορισµό της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καλαµακίου του δήµου Λαγανά Ζακύνθου
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2188, 2189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2323,
2324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2324, 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2562, 2816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2764, 2766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαγραφή
των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3284.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για
τη ρύθµιση θεµάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ.
Ε΄, σ. 3313, 3314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ποσό του
προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» που είναι κατατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ε΄, σ. 3455, 3456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπαγωγή
των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3456, 3457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3703-3707, 3710, 3711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις
στην Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3834, 3835.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 40274029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4241, 4242.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ΄, σ. 5025, 5026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5322.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ΄, σ. 5409, 5410.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
αγροτών της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των ναυτεργατών. τόµ. Ζ΄, σ. 5412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5945, 5949.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 7007, 7008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του αυξηµένου κόστους του χρήµατος που
χορηγείται από τις Τράπεζες προς τους δανειολήπτες κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7561, 7562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8859, 8861,
8862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξίσωση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8987, 8988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στα Διοικητικά
Συµβούλια των Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9474, 9475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9476, 9477.
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ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 908-910.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
984, 985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1508, 1509, 1544, 1556, 1558, 1563, 1565, τόµ. Γ΄, σ.
1755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995
(ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµών πρόσβασης στο διαδίκτυο. τόµ. Γ΄, σ. 1592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2149, 2150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2251, 2252, 2336, 2337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2324, 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2467, 2471, 2600, 2601, 2627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2721-2725.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4019.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4260, 4261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4618, 4619,
4620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των

Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4717, 4718, 4729, 4730, 4733, 4736, 4857, 4870, 4877.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4766, 4767, 4768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5423, 5431-5433.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5423.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5574, 5575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6185, 6188, 6208,
6210.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών
στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7029, 7030.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7418, 7419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8364, 8367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8853, 8855.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9066-9068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ-
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ΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9139, 9140,
9141, 9173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9226.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 111, 121,
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 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3943, 3952.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6311, 6312, 6324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9442, 9445, 9456, 9457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542, 99543, 9544, 9555, 9556.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 29, 30.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 29.
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή του Ν. Καβάλας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ΄, σ. 2225.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Γ΄, σ. 2335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8217, 8219.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 556, 567.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
590, 599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3572.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4009.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φθηνού πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8491, 8492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9360-9362, 9387.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1149.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1436,
1447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2606.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5872, 5885.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8862, 8863.
Ζ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 116-118,
125, 126, 127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 226, 227, 228, 251, 266, 275, 294, 302, 311, 312, 313,
319, 320, 324.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1042-1044, 1047.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1623.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1623,
1624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2087, 2123.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 2123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2675.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2798.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3516, 3517, 3518, 3524.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στην
Κεφαλλονιά και την Ιθάκη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3830.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4039.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4448.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4798, 4806, 4807.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6244.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6317, 6318, 6319, 6326, 6327, 6328, 6330, 6331.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6346,
6355.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7236.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7403.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 725, 726, 727,
742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2754, 2756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3797, 3814, 3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4575, 4578.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5662, 5663, 5664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6684.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7499, 7503, 7522, 7523.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7999, 8000, 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8497.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9009.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9552.
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Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8366.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανηλίκων χρηστών. τόµ. Α΄, σ. 760, 761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2299, 2300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3582, 3583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5344.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, Θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5572, 5573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9521.
Κ
ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 287, 310, 319.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3232, 3242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3608, 3613, 3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6454.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 80, 81, 195, 196.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 152, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 279, 281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 462, 463, 470, 471.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 462, 463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
627, 630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 796, 804, 805.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 919.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
981, 990, 991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1112, 1116, 1118.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1481, 1490, 1491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1559, 1561, 1563.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1559, 1561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1617, 1620, 1621,
1622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1620,
1621, 1622, 1623, 1824, 1825, τόµ. Ε΄, σ. 3339, τόµ. Η΄,
σ. 5532, 5533, 5534, 5535, 6134, 6135, τόµ. Ι΄, σ. 7526,
7527, 7528, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8420, 8421.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1717.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ΄, σ. 1762, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4510, 4511, τόµ. Ι΄, σ. 7304.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π.. τόµ.
Γ΄, σ. 2232, 2233, 2234, 2235, 2236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2347, 2348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2557, 2558, 2573, 2574.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε τη
διαδικασία εφαρµογής του. τόµ. Δ΄, σ. 2573, 2574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3021, 3022,
3023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3241, 3244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3339-3340, 3341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3648, 3649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3813, 3814.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3946, 3947, 3948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4184, 4186, 4189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4380, 4381,
4383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4510, 4511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4867, 4868, 4869, 4873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5447, τόµ. Η΄, σ. 5532, 5533, 5535.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5586.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5924.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6018, 6019, 6020, 6022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού από την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 6128, 6129.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6167, 6169,
6170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6185.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών
στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6289, 6290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6413.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6825, 6826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6927,
6928, 6929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7385, 7386,
7387.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7436, 7463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7524, 7526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
και προσαγωγή σε δίκη αυτών που δηµιουργούν επεισόδια
σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7980, 7982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8127, 8128, 8131, 8145, 8146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8234, 8249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8418-8420, 8421.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9010, 9011, 9012, 9015, 9016.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9329, 9330, 9333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9377, 9378, 9379.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 681, 700, 777, 781, 787, 788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εκ µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1696, 1697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2910, 2913,
2915, 2917, 2919, 2910.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. Ε΄, σ.
3116, 3117, 3119, 3126, 3127, 3128, 3129.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8495.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2780-2782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3568, 3569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7924, 7925.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8536.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9257, 9258, 9262.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9241-9243, 9261, 9264, 9265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9410.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 739.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 910, 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2339, 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2763, 2764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3375, 3376, 3407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε΄, σ. 3455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4712, 4735, 4736, 4855, 4869, 4870, 4874, 4884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5439, 5440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5914, 5915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανά-
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πτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9419.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 302.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 917-919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2247, 2278, 2286, 2312, 2333, 2348,
2351.
Οµιλία της σε τροπολογία των Υπουργείων Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2351.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3341.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3565.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4531.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5759, 5760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6228.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατά-

ξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9288.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9366.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 818, 819.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα βιολογικού
καθαρισµού σε νησιωτικές κα παραθαλάσσιες περιοχές του
Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β΄, σ. 885, 886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ενεργειακής σπατάλης στα κτήρια
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 974, 975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του οικισµού Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής και οικιστικής δυνατότητας. τόµ. Γ΄, σ. 1701, 1703.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προκηρυχθείσα
µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την τουριστική
ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ΄, σ. 1723, 1724, 1735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, το κλείσιµο
των Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2403, 2404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδειοδότηση «πυρηνελαιουργείου» στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3226, 3227.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3900, 3901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4057, 4058.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης Κερκίνης. τόµ. Ζ΄,
σ. 4648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4785, 4786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών
στο Θερµαϊκό κόλπο, τη σύσταση φορέα διαχείρισης κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4934.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ΄, σ. 5064, 5065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόµησης
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5373, 5374.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων. τόµ. Η΄, σ.
5900, 5901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας
ΕΛ.Β.Υ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6276, 6277.
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Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ΄, σ. 6362,
6363.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία πυρηνελαιουργείου στη θέση «Γαζέπι Μύλος» στο Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Ι΄, σ. 7177, 7188.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο. τόµ. Ι΄, σ.
7342, 7343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8426, 8445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πυρκαγιά
στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8541, 8542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην 5η συνοικία
του δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9389.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9540, 9541.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 58, 59.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
106, 107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 137, 139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 263, 265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 549, 550.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 558, 559, 560, 561, 562, 568, 569, 570,
571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
συµβάσεις έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.

584, 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση στα σχολεία Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
850, 852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1060, 1061,
1062.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1069-1072, 1078, 1079, 1081, 1082.
Οµιλία του σε αναφορά µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β΄, σ. 1087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1396, 1397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1402, 1403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ΄, σ. 2143, 2144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2398, 2399, 2400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
του µαθήµατος κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ΄, σ. 2644, 2645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων. τόµ.
Ε΄, σ. 3228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3237, 3238, 3239, 3240,
3243, 3244, 3245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε΄, σ. 3286, 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3692, 3693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4086, 4087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των στελεχών εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4159, 4160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4395, 4396.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5586, 5587,
5590, 5594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
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των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5640, 5641, 5642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η΄,
σ. 6130, 6131.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 6361, 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6850,
6885, 6886, 6887 6889, 6891, 6896, 6897.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε ρυθµίσεις στην ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτηρίου οίκου οιουδήποτε
δόγµατος ή θρησκείας πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Ελλάδος, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 7399, 7400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7646, 7681-7683, 7703, 7704, 7705,
7706, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8321, 8324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9130, 9131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9346, 9347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9475, 9476.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 206, 217, 247, 251, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 306,
314, 315, 323.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 266.
Οµιλία του σε συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του
Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 276, 277.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του ιδρύµατος, προσφοράς του
ΝΑΤΟ, για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων

Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
524, 525, 612, 631, 632.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 728, 729.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 821, 822,
823, 836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1043, 1098-1100, 1386, 1406, 1407, 1416, 1418.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων στο Γέρακα
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1403.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2211.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απουσία
υποδοµής για ιατρική πρόληψη και υγιεινή στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2399.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής.
τόµ. Δ΄, σ. 2444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2902.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3380, 3400, 3401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3722, 3723, 3734, 3763, 3774.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4892.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5611, 5612.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5640, 5641, 5642.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εκτάκτων γιατρών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6340.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6912.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ορχήστρας των χρωµάτων για την πληρωµή των
µουσικών και των εργαζοµένων και τη συνέχιση του έργου
της. τόµ. Ι΄, σ. 7563, 7564.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9327, 9328, 9329.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ των
Υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί
των Ναυτικών Συστηµάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Η/Υ, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης
(NAVAL COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS,
COMPUTERS, INFORMATION, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE-C41SR)». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9354.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης στο πλαίσιο της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων και του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού των κρατών-µελών που τίθενται στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου
Παραρτήµατος αυτής». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9355.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1419.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4570.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για

την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9509-9511.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7665.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Επιστολή παραίτησής του προς την Πρόεδρο της Βουλής, από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β΄, σ. 833.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη στη Μεσσηνία. τόµ. Α΄, σ. 330, 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης σε θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331,
333.
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α΄, σ. 642-645, 655659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «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 Δηµοκρατίας της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγα-
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ρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α΄,
σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3035-3039.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Πολιτισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής
προστασίας τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4470-4472, 4483-4486,
4490.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ΄, σ. 4698.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση σχετικά µε το πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5306.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5469-5473, 5490,
5499.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5963-5966, 5978-5980, 5985, 5986.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ΄, σ. 6959-6962,
6975, 6980.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7533-7536, 7549, 7555.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7943-7946.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 304, 305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2938, 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4374.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6457.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9426, 9488.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2406-2408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8255, 8256.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
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θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6185, 6194, 6202,
6255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9528.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1762-1764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6235.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή του Ν. Σερρών της Νέας
Δηµοκρατίας σε αντικατάσταση του Α. Καραµανλή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β΄, σ. 852.
Δήλωσή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα του Βουλευτή.
τόµ. Β΄, σ. 1086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-

λίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.
Οµιλία του στη συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Θ΄, σ. 6463, 6469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8136.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4543,
4544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8252, 8253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9376.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
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 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2967.
ΚΑΡΥΔΗ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2773.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6875.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9522.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
620, 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1105, 1106, 1413, 1414.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1432,
1433, 1449.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1711, 1716.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2198, 2200, 2205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2811, 2812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3401, 3402.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5871, 5872.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1807-1810.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2521.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών,

στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4893, 4894, 4895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8120, 8128, 8132, 8140, 8141, 8143, 8145, 8146,
8147, 8149, 8151, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8803, 8804, 8807, 8814,
8815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια,
τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8537, 8538, 8539.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30, 41-43, 77, 78, 79, 82, 171, 172, 196,
197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 59.
Οµιλία του στην τροπολογία για τον «FLASH» στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συντάξεις
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 216.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 419, 420,
421, τόµ. Δ΄, σ. 2880, 2881, τόµ. Ζ΄, σ. 4919, 4920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 419, 420, 421, 454, 455,
456, 464, 469, 470.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 700, 782, 783, 804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 725.
Οµιλία του σε συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
τόµ. Α΄, σ. 725.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 945.
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Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
995.
Οµιλία του για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1521, 1522, 1551, 1557, 1558, 1560, 1562, 1578, τόµ.
Γ΄, σ. 1754.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1560, 1562.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1599, 1617, 1619.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1617,
τόµ. Δ΄, σ. 2822, τόµ. Η΄, σ. 5946, 5947, τόµ. Ι΄, σ. 7656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2265, 2266, 2267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2265, 2266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2468, 2469, 2473, 2474, 2475,
2497, 2502, 2562, 2570, 2571, 2572, 2573, 2623.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Ρεγκούζα. τόµ. Δ΄, σ. 2571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2822, 2875,
2878, 2879, 2880, 2881, 2929, 3026, 3027.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3148, 3149, 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3148, 3149, 3151, 3163,
3192, 3194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3555, 3558, 3586,
3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3732, 3734, 3743, 3770, 3772, 3777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3975, 3976,
3987.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4029,
4030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4297, 4301, 4304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4346, 4363,
4366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4632, 4633,
4634, 4635, 4636, τόµ. Ζ΄, σ. 4670, 4671, 4672, 4682,
4683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4670,
4671, 4672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4907, 4916, 4917, 4918, 4919,
4920, 5357, 5358, 5359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπλη-
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ρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5421, 5422, 5423, 5434, 5436, 5456, τόµ. Η΄, σ. 5510,
5511, 5512, 5535.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5421, 5422, 5423.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5434, 5436, 5437.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος εφαρµογής του
Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5510.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5844, 5845, 5852,
5853, 5854.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911,
5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911, 5922, 5923, 5946, 5947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6207, 6208, 6215,
6216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6687, 6689, 6690,
6691, 6695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6861,
6892, 6931.
Οµιλία του επί της υποβολής πρότασης για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7363, 7364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7656.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7959-7961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8858, 8859, 8870,
8872.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 89028904, 8908.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9081, 9083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9297, 9299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9525, 9528.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 781.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2982, 2983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8442, 8503.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4438.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 558, 567, 568.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1468, 1469, 1485, 1486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2217, 2229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3601, 3602.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6311, 6324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7406, 7411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8186, 8187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-
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λίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8365, 8366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9283, 9284, 9285, 9407, 9408, 9428,
9482, 9483, 9496, 9497.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9447, 9458.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 425, 426, 446, 447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της νοθείας των τροφίµων και ιδιαίτερα του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1400.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση των Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Κρήτη. τόµ. Β΄, σ.
1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1601-1604.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1709, 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν»
για τη στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό. τόµ. Δ΄, σ. 2591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2823.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3291, 3293, 3301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3355, 3356.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3463, 3464.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου
στην Κρήτη. τόµ. Ε΄, σ. 3507.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε΄, σ. 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε΄, σ. 3660.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3674.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3979.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος 4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4445, 4447, 4459.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία νέων µονάδων υποκατάστασης στον Οργανισµό
Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). τόµ. Ζ΄, σ. 4650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω της πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ΄, σ. 4783.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4790.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση Τοπικών Προγραµµάτων Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 5063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε τη
νέα Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Κοινωνικής Μέριµνας στους
δήµους της Κρήτης. τόµ. Η΄, σ. 5866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6676, 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6923,
6946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ.
Ι΄, σ. 7152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υ-
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ψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8989.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων
των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9254.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9540.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4297.
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2783, 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4573.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 223, 225, 226, 230, 248, 249, 251, 270, 271, 272, 273,
285-287, 291-294, 295, 300, 301, 302, 304, 307, 309,
311, 312, 313, 314, 315, 317, 321-323,404, 406.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 286, 291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β΄,
σ. 1057, 1058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και απο-

σπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ΄,
σ. 1587, 1588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Προεδρικό Διάταγµα για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ΄, σ.
1666, 1668.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις
απολύσεις µηχανικών του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧVIII». τόµ. Γ΄, σ. 2244, 2245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου
πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα
µποφόρ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2369, 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 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2980, 2981,
2982, 2985, 2986, 2994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου από τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε΄,
σ. 3788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των ελλειµµάτων του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή των
συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3868, 3869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το λιµάνι της Αλοννήσου από
την κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4160, 4161.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4251, 4252-4255, 4256, 4257,
4258, 4259, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4263, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9178, 9179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απεργία
των ναυτικών, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4397, 4398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4605, 4610,
4617, 4618, 4619, 4620, 4622, 4624, 4625, 4629-4632,
4633, 4634, 4635, 4636, τόµ. Ζ΄, σ. 4661, 4663, 4669,
4671, 4673, 4674, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683,
4685, 4686, 4687, 4689, 4690.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των ναύλων στις ακτοπλοϊκές γραµµές. τόµ. Η΄, σ.
5995, 5996.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του
Βουλευτή Α. Λεβέντη. τόµ. Θ΄, σ. 6908, 6909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7078, 7079.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7402, 7406, 7407, 7408, 7409,
7410, 7411, 7414, 7417, 7418, 7420, 7421, 7422, 7423,
7424, 7425, 7426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7594, 7595-7596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµα-
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τα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8361, 8362, 8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8364, 8364, 8372, 8373, 8375, 8376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9021, 9022, 9023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9133, 9140,
9147-9150, 9151, 9152, 9156, 9159, 9161, 9172, 9175,
9178, 9179, 9180, 9181, 9183, 9184, 9185.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4900, 4918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6053.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8445, 8446.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2850-2852.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9529.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1121-1123.
Οµιλία του για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του Δηµόσιου Χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2840.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3149, 3191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4363, 4367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4638, 4639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5024, 5025.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5714, 5730.
Οµιλία του επί της πρότασης νόµου της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

167
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7670.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιοδεία
της Υπουργού σε χώρες της Μέσης Ανατολής κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9024.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9083, 9084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9342.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του στεγάστρου στο Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. τόµ. Γ΄, σ. 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. τόµ. Ε΄, σ. 3222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9281, 9406, 9429, 9480, 9481, 9497.

ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 101, 102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258,
259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην παράδοση του βαµβακιού λόγω αυξηµένου ποσοστού υγρασίας. τόµ. Α΄, σ. 259, 260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 260, 261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεγάλες
ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι από το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α΄, σ. 767,
768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ. 1593, 1594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τη µείωση του «πλαφόν»
για τη στρεµµατική ενίσχυση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2213, 2214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηρτηµένη
ποσότητα βάµβακος στο Ν. Πέλλας. τόµ. Γ΄, σ. 2319,
2320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
ολόκληρης της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς
βρώσιµης ελιάς των Ν. Φθιώτιδος και Μαγνησίας. τόµ. Γ΄,
σ. 2320, 2321.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή αγροτικών αποζηµιώσεων από τον παγετό του 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2441, 2442.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον εθνικό σχεδιασµό
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΚ. τόµ. Δ΄, σ. 2442, 2443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το πρόγραµµα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό. τόµ. Δ΄, σ. 2590, 2591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στην εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2592, 2593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε΄, σ. 3285.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3295, 3296, 3303, 3306, 3307.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση
µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού.
τόµ. Ε΄, σ. 3535, 3536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3623, 3624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών λόγω παρακρατήσεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3624, 3625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3665, 3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3666, 3667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3690, 3691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 38883890.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3899.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4010, 4011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων και των πανεπιστηµίων
για την ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4088, 4089.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήµατος 4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιας Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ», σ. 4163, 4164, 4165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4239, 4240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4402, 4403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης ικανοποιητικών τιµών για τους εσπεριδοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της παρακράτησης επί της αξίας των δικαιωµάτων των αγροτών, ως αµοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4601, 4602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω της πρόσφατης απεργίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ΄, σ. 4783, 4784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5024, 5025.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση Τοπικών Προγραµµάτων Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊό-

ντων. τόµ. Ζ΄, σ. 5063, 5064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οριστικοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών σύµφωνα µε τη
νέα Κ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5376, 5377.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5398, 5399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην αγορά του καπνού και το µέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Πιερίας. τόµ. Η΄, σ. 5557, 5558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5867, 5868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 6143, 6144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6144, 6145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοθεία στη φέτα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6145, 6146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους των κτηνιατρικών φαρµάκων
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6269, 6270.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6271, 6272, 6273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών µελιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6273, 6274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6305, 6306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6324, 6325, 6326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6813,
6814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6987, 6988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ.
Ι΄, σ. 7152, 7153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας
από τις καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7285 7286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής
σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8014, 8015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών, τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8178,
8179.

169
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8988, 8989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν.
Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9125, 9126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο
Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9196, 9197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9198, 9199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές
γάλακτος, την προστασία του εισοδήµατος των αγελαδοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9227, 9228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9230, 9231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση από το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα
µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9314, 9315.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 49.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 792.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 937.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1524.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2257.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ. 2413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2519.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3176.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6048.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7041.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8134.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8275, 8412-8414, 8466, 8500.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8466.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9422.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
521, 610, 611, 632, 633.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1124, 1144, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2793, 2794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5721, 5820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6043.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7460.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 687, 688, 711, 776, 778, 801.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 823, 835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2786, 2787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχοκερασιάς σε κατάλληλο κτήριο του δήµου κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3480.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη Κεφαλλονιά και την Ιθάκη από
την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης ικανοποιητικών τιµών για τους εσπεριδοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4903, 4904, 4905, 5336, 5337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5768, 5769, 5810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης και αποκατάστασης των παιδιών µε ψυχικές
παθήσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5997.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6039, 6040, 6078.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, τη χρηµατοδότηση όλων των δοµών της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη
στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο
Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8948, 8975.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 187, 199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 708, 789, 790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3587, 3632, 3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3726, 3760, 3765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3806.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4414, 4539.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5720, 5773, 5774,
5809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7349, 7372,
7375, 7382, 7384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7484, 7485, 7502, 7508,
7509, 7523, 7524.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9517, 9518.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30, 32, 76, 170, 171, 184, 186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του κεντρικού πρακτορείου εκδόσεως εισιτηρίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας στην Οµόνοια κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 211, 273, 276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
των έκτακτων εργαζοµένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α΄, σ. 584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 729, 741, 744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλονται από τους δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών
δανείων από τις Τράπεζες. τόµ. Α΄, σ. 764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. τόµ. Β΄, σ.
1398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
επαρκών χώρων περίθαλψης στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών και των υπερωριών στους
εκπαιδευτικούς της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε΄, σ. 3287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3340.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3543, 3544, 3630,
3640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία τους. τόµ. Ε΄, σ. 3622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3724, 3764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εφαρµογής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και
την προστασία των απασχολουµένων υπό καθεστώς «ευέλικτων» µορφών εργασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4139, 4172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
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Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4410, 4411,
4514, 4558, 4560, 4584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
µέρους των υπερκερδών των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους. τόµ. Ζ΄, σ. 4746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4940, 4943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καλλιέργεια και τη δηµιουργία καταναλωτικής
συνείδησης στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5437.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5437.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5562-5564,
5593, 5594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. να αυξήσει το επίδοµα θέσης-ευθύνης των στελεχών στον οργανισµό κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ. Η΄, σ.
5801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5833.
Οµιλία του επί της πρότασης νόµου της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
στη χώρα µας ξένων σπουδαστών τουριστικών σχολών που
απασχολούνται στον Τουρισµό κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6390, 6391, 6452,
6689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6990.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση του
δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ.
Θ΄, σ. 7016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7352, 7374.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7440, 7456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7488, 7510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του αυξηµένου κόστους του χρήµατος που
χορηγείται από τις Τράπεζες προς τους δανειολήπτες κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη
των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7599.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7963-7965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή του κινδύνου διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων περιορισµού της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιµών
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8327.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8824.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8824, 8835, 8837, 8838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή του Πολιτικού Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση
πυρκαγιών µεγάλης έκτασης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων κατηγοριών εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9511, 9512.
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ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 38, 39, 191, 200.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 955.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1036, 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1553, 1554, 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8849, 8850, 8851,
8875, 8876.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7648, 7685.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9516.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7927.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8244, 8245.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 468.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1549, 1569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1625.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2274.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2482, 2483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3605.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3702.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4033.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4713-4715, 4734, 4856, 4869, 4875, 4876, 4884.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5450, 5451, τόµ. Η΄, σ. 5527, 5528, 5529.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου. τόµ. Η΄, σ. 5528, 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5918, 5942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6683.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8313, 8456.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8521.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 46.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 345,
353.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση
της λίµνης Καϊάφα. τόµ. Α΄, σ. 396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετονοµασία της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πηνειού σε λίµνη
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Δ΄, σ. 2397.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3606.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3875,
3887, 3888.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5523, 5524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µαταίωσης της Διεθνούς Αθλητικής Συνάντησης της IAAF
στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η΄, σ. 6147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6307, 6321, 6322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6940,
6942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9425.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 696, 697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6867,
6868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7490.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών γα τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β΄, σ. 887, 888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1464, 1465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2144, 2145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Λασιθίου. τόµ. Δ΄, σ. 2647, 2648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληροφορική υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2650,
2651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2830, 2831,
2848.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3864, 3865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4052, 4053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5082-5084, 5324, 5339, 5340,
5357, 5361, 5362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6047, 6066, 6067, 6068, 6081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7978, 7979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης
των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄», σ. 8206, 8207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8010,
8011.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8896,
8897, 8898-8902, 8906, 8907, 8908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης
Παιδιών Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9028, 9029, 9030.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3149, 3195, 3196, 3197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
526, 527, 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1100, 1407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, το διαχειριστικό έλεγχο στα οικονοµικά των Μητροπόλεων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/Ε.Κ.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ.
1762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2472, 2473.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκ-
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κλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3382, 3383, 3392, 3409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις
ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3828.
Οµιλία του από κοινού σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό σχετικά µε το πρόσφατο θέµα των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4891.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο
καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4986, 4987, 4988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 5362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι΄, σ. 7120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη Παιδεία κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7396.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8228.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 83.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 900-903.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2277, 2344.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2415, 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2626, 2627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2684,
2685.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4041,
4042, 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4518, 4579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Τµήµατος Κλιµατολογίας, Οινολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο Πανεπιστήµιο Αγρινίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4880, 4886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5424, 5425, τόµ. Η΄, σ. 5501, 5502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5908, 5910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6939.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8446, 8447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9426.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 956, 959.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1093, 1107-1109, 1111-1118, 1123, 1383-1385, 1388,
1414, 1415, 1416, 1418.
Οµιλία του για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1411.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», τη διασφάλιση του Δηµόσιου Χαρακτήρα της κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2210,
2211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2211,
2212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4297, 4300, 4301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5554, 5555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηθική και
υλική αποκατάσταση των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7149, 7150.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8829, 8839.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά της λυµατολάσπης στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 66,
67.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 552.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν. Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 586.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 689, 690, 710, 711, 712, 778-781, 800, 803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεγάλες
ζηµιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι από το θόρυβο που
προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α΄, σ. 768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στοµατική
υγεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β΄, σ. 849.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 866, 867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης του Π.Δ. 84/01. τόµ. Β΄, σ. 977.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
989, 990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο

της ναυτιλιακής εταιρείας «Σαρλής» στον Πειραιά. τόµ. Β΄,
σ. 1057.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1075, 1076, 1077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγη του Ολυµπιακού Σταδίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση ελληνικών αεροδροµίων από τις Η. Π.Α. για µεταφορά υπόπτων. τόµ. Γ΄, σ. 1699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2174.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των
πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα ΕΛ.ΠΕ. τόµ.
Δ΄, σ. 2368.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών
χωρίς διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2401.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2411-2413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2513, 2632, 2635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληροφορική υποδοµή στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2796.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. Ε΄, σ.
3121, 3122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3146, 3147, 3199, 3202,
3232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3336-3338, 3367.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3338,
3339.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπαγωγή
των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3456.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3469.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3483, 3484,
3494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθαίρεση νοµίµως εκλεγµένου εκπροσώπου των γιατρών από το
Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Ε΄, σ.
3505.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3519, 3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3692.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Microsoft για την προµήθεια λογισµικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4057.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4073.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4208.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4334, 4368,
4384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποθήκευση και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του µετρό στη γραµµή Μοναστηράκι-Αιγάλεω κ.λπ. τόµ.

ΣΤ΄, σ. 4444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παροχή
ιατρικών υπηρεσιών στη Μονή Ορµύλιας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4905, 5337, 5356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5027.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5046, 5047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου. τόµ. Η΄, σ. 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5806, 5819, 5820.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5913, 5939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απρόσκοπτη λειτουργία της αιµατολογικής κλινικής και της µονάδας
µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5998.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6014-6016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6041, 6079, 6080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
υπερτιµολογηµένων φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6782.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 69336935, 6936.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού του θέµατος.
τόµ. Θ΄, σ. 6936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6992.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 7005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
παροχή και µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα
και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ΄, σ.
7084.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7136, 7137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηθική και
υλική αποκατάσταση των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7149.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7164.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7273, 7285.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7308, 7309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7602.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7615, 7616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7653-7655, 7692, 7926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος των
αυξήσεων στις χαµηλές συντάξεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτίων θανάτων παιδιών στο Κέντρο Περίθαλψης
Παιδιών Λεχαινών κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση ακατάλληλης ποσότητας κρέατος στην ελληνική αγορά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9477.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2738-2740.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4016,
4017, 4042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7233.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8288, 8452, 8475.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2943, 2944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3961-3963,
3991.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π.. τόµ.
Γ΄, σ. 2219, 2229, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8333.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της
Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4599, 4600.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6149, 6151,
6160, 6163.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7312-7314,
7326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8232, 8233,
8240, 8241, 8242, 8249, 8250, 8251.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Β΄, σ. 1426, 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2813, 2815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3349-3351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4166.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση εγγράφων για την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4210,
4211.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4221-4224, 4226, 4227, 4233, 4234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηρόδροµου στην περιοχή των
Σεπολίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4244, 4245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4326, 4327,
4329, 4343-4346, 4360, 4362, 4380, 4381, 4382, 4383,
4387, 4497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παραποιήσεις στοιχείων
στον τελευταίο διαγωνισµό της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9438, 9439.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 122-125,
126, 127.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πρακτική άσκηση
σπουδαστών από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ.
Α΄, σ. 395.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ηλείας και την αξιοποίηση
της λίµνης Καϊάφα. τόµ. Α΄, σ. 396, 397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1475-1478, 1487, 1488, 1489, 1491.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9303.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 289, 290.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζοµένων στο Διοικητικό
Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. τόµ. Α΄, σ. 765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1068.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2215, 2227, 2228, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8339-8341, 8342,
8346, 8347, 8348.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6072.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7157.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8890,
8906, 8907.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9205, 9206, 9207.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων, την κάλυψη των κενών µε
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 562, 564, 570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
τόµ. Β΄, σ. 816, 817, 818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 831, 832,
835.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1820, 1822, 1823.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2223, 2224, 2225, 2233, 2234, 2236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2543.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3148, 3158, 3159, 3207,
3208, 3233, 3234.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου.
τόµ. Ε΄, σ. 3268, 3269, 3270, 3275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3391, 3392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3597, 3598.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3836, 3837,
3846, 3847, 3852.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4148, τόµ. Ζ΄, σ. 4994.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4148, 4181.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5005,
5006, 5007, 5008.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5579, 5580,
5581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6158, 6164,
6166, 6167, 6170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6861,
6931, 6932, 6946, 6947.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7322, 7324,
7330, 7331, 7332, 7333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7660, 7661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8230, 8231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια,
τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8537, 8538, 8539.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ελληνική
θέση στις διαδικασίες του Κοσόβου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9124.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 70.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3564, 3565.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4413, 4574,
4575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8232, 8233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9358-9360, 9387.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2090, 2091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2988, 2989.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3589.
Μ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
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χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4511.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4511.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4800, 4807.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5044.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5392, 5393, 5397, 5401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5422, 5424, 5435, 5436, 5437, τόµ. Η΄, σ. 5511, 5517,
5518, 5522, 5526, 5527, 5536.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5422, 5424.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών
δραστηριοτήτων», τόµ. Ζ΄, σ. 5435, 5436.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5626,
5627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5880.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911,
5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5911, 5921, 5922, 5946, 5948.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5946,
5947, 5948.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6159, 6160,
6161, 6163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6687, 6689, 6691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6827, 6828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης

της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6931.
Οµιλία του επί της υποβολής πρότασης για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6931.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7324, 7325,
7327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7358, 7365.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7433, 7453, 7454, 7456.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8255, 8234,,
8242, 8251, 8252.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 74, 75, 91.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 467, 472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
522, 614, 633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1148, 1387, 1413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των κρατικών κονδυλίων για το Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης. τόµ. Β΄, σ. 1425.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1435,
1436, 1448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2275.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2426, 2427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2525, 2620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3233, 3241.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου.
τόµ. Ε΄, σ. 3260, 3261, 3270, 3271, 3276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:

183
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3404, 3405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε΄, σ. 3450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3556-3557, 3598,
3599, 3640.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3698, 3709, 3710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3945, 3946.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4149, 4150, 4179, 4192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4892, 4893, 4894, 4895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5091, 5092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5458, τόµ. Η΄, σ. 5532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5758, 5807.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5869, 5871, 5882,
5883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5920, 5921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7357, 7376,
7378.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην

Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7462, 7463.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8147, 8148, 8149, 8161.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8431, 8432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πυρκαγιά
στη χωµατερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8541, 8542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8808, 8809, 8815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9260.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9550, 9551, 9552, 9557, 9558,
9559.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 45.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2505.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2743-2746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3588, 3589.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χω-
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ροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8485.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 68, 91, 92.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ.
Α΄, σ. 100.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 903-905,
958.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
981-982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1530, 1554.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1674, 1675, 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2254, 2255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2711-2716.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3700.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4722, 4723, 4881, 4882, 4885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5508.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5925,
5926.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5925, 5926, 5943, 5948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6186-6188,
6194, 6203, 6204, 6205, 6206, 6255, 6256.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών
στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7058, 7069,
7069, 7070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8289, 8290, 8304, 8454, 8455, 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8859.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στα Διοικητικά
Συµβούλια των Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9474.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1612, 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1776, 1777,
1778.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3508, 3521, 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3963-3965,
3992.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5380.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9243-9246, 9262.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 693.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 912,944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1512, 1569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1830, 1831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2478, 2481, 2633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2775, 2776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3154.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3342-3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3387, 3390.
Οµιλία του επί της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3546, 3547, 3629,
3641, 3642.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα επέκτασης της
Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4122.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4512, 4513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4513, 4567.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5564, 5565,
5568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7094, 7095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8287, 8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9143.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7238,
7239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7495.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8376.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή παραίτησής του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 581.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
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για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 4749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8182.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 82.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 341,
342, 352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της αυξανόµενης εγκληµατικότητας.
τόµ. Β΄, σ. 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3742.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4939, 4942.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χρ.
Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ζ΄, σ. 4942.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5614,
5615, 5616, 5627, 5628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6403.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7441, 7442, 7443, 7448.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-ΘεσσαλονίκηςΕυζώνων. τόµ. Ι΄, σ. 7627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9545.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 24, 25, 87, 88, 164, 165, 181, 182, 184,
185, 199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4720, 4721.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ΄, σ. 5409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8473.
ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θέµα των
πανωτοκίων και της επιδότησης επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β΄, σ. 976.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1065, 1066, 1078.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2306, 2307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2939.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3642.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3872,
3886, 3887.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
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Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5087.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5322.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5644, 5665.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6256.
Οµιλία της από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6876,
6877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8257.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8332, 8344.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο
Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9197.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 346,
347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της αυξανόµενης εγκληµατικότητας.
τόµ. Β΄, σ. 814, 815, 816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία

αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του
Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184,
2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2363, 2364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4942.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ.
4942, τόµ. Ι΄, σ. 7514.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7435, 7436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7483, 7501, 7507, 7514,
7515.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4329, 4360,
4383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5760, 5761.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 342,
343.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
988.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
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στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1707, 1714.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5910, 5911, 5936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8804, 8805.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4303, 4304.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών από τους εφήβους. τόµ. Α΄, σ. 104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 452, 453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 791, 792.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση στα σχολεία Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για τη «Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
851.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1469, 1470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1791.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2605.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2790, 2791.

Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. E΄, σ.
3115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3166.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3577.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5076.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5383, 5384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα
Τρίκαλα. τόµ. Θ΄, σ. 6302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7649-7651, 7686, 7688, 7706, 7926.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8179, 8180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8245.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση από το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα
µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9413.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 220, 221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1829.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2507, 2508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2733-2736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9253.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
535, 536, 539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του µνηµειακού χώρου της Γυάρου κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 552, 553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του
424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 761, 762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5874, 5875, 5876,
5877, 5878, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2873-2875.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216.
ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3006, 3007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3604.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6038, 6079.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7609.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9200, 9201, 9211, 9212,
9213.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Εξωτερικών στην
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι΄, σ. 7119, 7120.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) στην Ανατολική Κρήτη και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ΄, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1611.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1820, 1821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους γιατρούς
εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2529, 2628, 2629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές
επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2785, 2786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4625, 4626,
4627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5775, 5776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7974, 7975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9412.
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ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2990-2993.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3875,
3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3882, 3885, 3886.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5384, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392,
5401, 5402.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6321, 6323,
6325, 6328, 6329, 6330, 6331.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7271, 72747278, 7280, 7285, 7288, 7289.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 183.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. Α΄, σ. 393, 393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ.
Α΄, σ. 550, 551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 971, 972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θέµα των
πανωτοκίων και της επιδότησης επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις του Ν. Ροδόπης. τόµ. Β΄, σ. 975, 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1545-1547, 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2261-2265, 2267, 2279, 2302, 2304,
2305, 2312, 2313, 2346, 2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2867-2870,
2907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετατάξεις
υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4441, 4442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.

4709, 4723, 4724-4726, 4731, 4852, 4862-4864, 4869,
4872, 4873, 4882, 4886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5905, 5928, 5930-5932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7020, 70437046, 7048, 7064, 7066, 7072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
παροχή και µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα
και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ΄, σ.
7084, 7085.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι΄, σ. 7625,
7626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7974, 7975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φθηνού πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ΄83, σ. 8358,
8359.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση των επιτοκίων των δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9095, 9096.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9104-9107, 9114-9116.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2776, 2777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3383, 3384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-

191
γειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8285.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση άρθρου του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 334.
Οµιλία της σε συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
τόµ. Α΄, σ. 725.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
997-999.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β΄, σ. 1146.
Οµιλία της για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1408, 1411.
Οµιλία της σε κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2006. τόµ. Β΄, σ.
1466.
Οµιλία της επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1561, 1562.
Οµιλία της επί του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε τη
διαδικασία εφαρµογής του. τόµ. Δ΄, σ. 2573, 2574.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1824,
1825, τόµ. Δ΄, σ. 2822, τόµ. Ζ΄, σ. 4899, 4900, τόµ. Η΄, σ.
6134, 6135, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8410, 8411, 8412.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση σχετικά µε το πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5305, 5310.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5422, 5423, 5424.
Οµιλία της επί της πρότασης νόµου «Τροποποίηση στον
Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4060, 4061, 4075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4529, 4530,
4533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6395.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8274,
8275, 8410, 8411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8274, 8275, 8305, 8306, 8307, 8308, 8410,
8411, 8427, 8428, 8468, 8479, 8480, 8481.
ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ-ΑΛΝΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4909.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
πρόσβαση των πολιτών µε αναπηρία ιδιαίτερα των κωφών
στα κοινωνικά αγαθά της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5862.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9531.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 336.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 859, 869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµών πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1700.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2218, 2229, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8331, 8343, 8345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2767, 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3182, 3213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3378, 3408.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5568-5570,
5595.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5645, 5665, 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6949.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7317, 7328.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238, 8239.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9320, 9331.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ.
Γ΄, σ. 2331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2822, 2823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3188.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4350, 4374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4971, 5332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8451, 8504.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
και επαναχορήγηση από το Ι.Κ.Α. σύνταξης ή προσαύξηση
σύνταξης σε ορφανά τέκνα άνω των 18 ετών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Σύσταση
Εθνικού Ινστιτούτου για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9532.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού στο δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2603, 2604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2827.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3358, 3359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3596, 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4686, 4687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8502, 8503.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9062.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2655,
2686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3981.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4035,
4036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8441, 8442, 8494.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 136, 137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3559, 3562, 3563,
3564, 3584, 3585, 3598, 3612, 3613, 3639, 3646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3791, 3799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4425, 4426,
4572, 4573, 4579.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η΄, σ. 5899, 5900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6460, 6461, 6673,
6674, 6677, 6698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7982, 7983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την αποζηµίωση
των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9027, 9028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Πολιτικό
Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9129, 9130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9194, 9195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των σκουπιδιών του
δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9195, 9196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων κατηγοριών εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9437, 9438.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 376, 383, 384,
385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 703, 704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις µονίµων ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2516, 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
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των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2736-2738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3168.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5089, 5090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5711-5713, 5738,
5749, 5750, 5751, 5753, 5804, 5805, 5806.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6228.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6788, 6789, 6805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7156.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7461.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7604-7606, 7617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8487.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8517, 8518, 8519.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9203.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του κεντρικού πρακτορείου εκδόσεως εισιτηρίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας στην Οµόνοια κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 64.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της διακήρυξης «δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ στους φοιτητές».
τόµ. Α΄, σ. 482, 483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων κεραιών από το Χορτιάτη κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 488, 489.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ΄ αυτήν. τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν ο
Πρωθυπουργός µπορεί να αναπληρωθεί από Υπουργό ή Υφυπουργό. τόµ. Α΄, σ. 547.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος Υπουργός ή Υφυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρπυ Αλαβάνου σε αντικατάσταση του
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β΄, σ.
813, 814.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος. Αλαβάνος.
τόµ. Β΄, σ. 1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1563, 1564, 1576, 1577, 1578, 1580.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995
(ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1563, 1564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµών πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1592,
1593, 1700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση ελληνικών αεροδροµίων από τις Η.Π.Α. για µεταφορά υπόπτων. τόµ. Γ΄, σ. 1699.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2379,
2380, 2381, 2382, 2387, 2388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε απευθείας ανάθεση µελετών
χωρίς διαγωνισµό από τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2400,
2401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των Σιδηροδρόµων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3289, 3290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3361-3363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την διάδοση του
Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3464-3467, 3471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των τηλεφωνικών υποκλοπών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4058, 4059.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών και διορισµός του στη θέση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κωνσταντί-
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νου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217, 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της
Δ.Ε.Η. στη Μελίτη Ν. Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4599, 4600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5027,
5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίων του Ιράν για διακοπή της προµήθειας πετρελαίου στις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, που θα ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων
σε βάρος του Ιράν, λόγω των πυρηνικών δραστηριοτήτων
του, τις επιπτώσεις στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5612,
5613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της οριακής τιµής του συστήµατος στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5802, 5803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5831,
5832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6348,
6349, 6350, 6351, 6355, 6356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή του κινδύνου διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8015, 8016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διακοπές
του ηλεκτρικού ρεύµατος σε διάφορες περιοχές της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8176, 8177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιµών
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8208, 8209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8328, 8329, 8330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8539, 8540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό κατασκευή φράγµα του Νεστορίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9225,
9226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9344, 9345.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Ι. Πατσιλινάκου, ο οποίος παραιτήθηκε από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β΄, σ. 826.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2250, 2279, 2286, 2335, 2349, 2351,
2352.

Οµιλία της σε τροπολογία των Υπουργείων Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2351.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, το κλείσιµο
των Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2852.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3288.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3542, 3629, 3638.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των ελλειµµάτων του Ν.Α.Τ., την απρόσκοπτη καταβολή
των συντάξεων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3868.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα σχολεία των Χανίων από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4086.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηρόδροµου στην περιοχή των
Σεπολίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5375.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων κατοικιών για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5865.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6188, 6208,
6256.
Οµιλία της σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών
στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6184, 6185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6283.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6304.

196
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.). τόµ. Θ΄, σ. 6363.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6393.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων του νοσηλευτικού
προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων.
τόµ. Ι΄, σ. 7296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7351, 7365,
7372, 7375, 7382.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ
που κατοικούν στην περιοχή του δήµου Ζεφυρίου Αττικής.
τόµ. Ι΄, σ. 7399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7595.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7978, 7979.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης των Λιπασµάτων Δραπετσώνας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8013.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης
των αναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8206.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι
Ανάργυροι» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8360.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9100.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9195.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στην επισκευαστική ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9312.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9515, 9528.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3605.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη
της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4667.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8122, 8145, 8153, 8161, 8162, 8164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8161,
8162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8813, 8814.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2193, 2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2740-2743.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5658, 5659, 5660,
5669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6243, 6244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8132.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8821, 8835.
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά της λυµατολάσπης στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 65,
67.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ.
Α΄, σ. 100, 101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής της Περιµετρικής Καβάλας. τόµ. Β΄, σ.
812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 972, 973,
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
κάθετων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β΄, σ.
1089, 1090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλή-
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ρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της εθνικής οδού
στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1463, 1464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σεισµολογικών εργαστηρίων και του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών τα έτη 2004 και 2005. τόµ. Β΄,
σ. 1498, 1499.
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των
πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2186, 2187, 2188.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής.
τόµ. Δ΄, σ. 2444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των
όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3253, 3254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3256, 3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3479, 3480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Βιάννου
στην Κρήτη. τόµ. Ε΄, σ. 3506, 3507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισµό στη νοτιοανατολική Λακωνία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3625, 3626.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3675-3677, 3680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3695, 3696.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Εσταυρωµένου του δήµου Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 3717.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση περιοχών
του δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου
Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 3718.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη
της περιοχής των Κυθήρων ως σεισµόπληκτης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4007, 4008.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος των Τεµπών, της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4087, 4088.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα επέκτασης της
Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4121, 4122.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διόρθρωση των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4272, 4273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του µετρό στη γραµµή Μοναστηράκι-Αιγάλεω κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4443, 4444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλι-

ση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της
Ψυτάλλειας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992, 4993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων κατοικιών για τους σεισµοπαθείς της Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5865, 5866.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οδική σύνδεση του
δήµου Φερών Ν. Μαγνησίας µε τον οδικό άξονα ΠατρώνΑθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Η΄, σ. 5898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6134,
6135.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Θ΄, σ. 6363,
6364.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισµό στη Ζάκυνθο, το χαρακτηρισµό της περιοχής ως σεισµόπληκτης
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6665, 6666, 6667.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.). τόµ.
Θ΄, σ. 6839, 6840.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7124, 7129, 7130, 7131, 7138, 7139, 7141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7293, 7294, 7295.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον ανασχεδιασµό της
Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου και δηµιουργία κόµβου
στο ύψος της Σταλίδας. τόµ. Ι΄, σ. 7341, 7342.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7584, 7585, 7586, 7587.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7602, 7603.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-ΘεσσαλονίκηςΕυζώνων. τόµ. Ι΄, σ. 7626, 7627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8407, 8432, 8433, 8450, 8481, 8501.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση όλων
των συµβάσεων που αφορούν το Βόρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης και την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9094, 9095.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 180.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 421, 422, 423, 445, 459,
464.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 464.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων κεραιών από το Χορτιάτη κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 489.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 819.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 832.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού της ενεργειακής σπατάλης στα κτήρια
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 974.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1483.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα
τρόφιµα µε µεταλλαγµένα συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1607-1609, 1629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1816-1818, 2097,
2122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2161.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας. τόµ. Γ΄, σ.
2322.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
στην εισαγωγή µεταλλαγµένων σπόρων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2659,
2681.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2760.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων. τόµ.
Ε΄, σ. 3228.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3481-3483,
3493.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του
εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών λόγω παρακρατήσεων

κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3624.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3667.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε
τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη
κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3794.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3937, 3951.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4014.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4166.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργαστηρίου Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4440.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4458.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της παρακράτησης επί της αξίας των δικαιωµάτων των αγροτών, ως αµοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4601.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ζ΄, σ. 5026.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόµησης
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5374.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5394.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5554.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν.΄Εβρου-διασυνοριακές δράσεις
Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5661, 5662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6249.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να σταµατήσει το παράνοµο εµπόριο αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6306.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6320.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6910, 6911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 72137215,7247, 7248.
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Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7271, 7284.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7325, 7326.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8125, 8169.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών, τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8282, 8283, 8284, 8411, 8421-8423, 8470,
8471, 8483.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8411.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την εταιρεία Contour Global κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8539.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8949.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8992.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9112, 9113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Πολιτικό
Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9249, 9250, 9251, 9263, 9265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9286-9288, 9409, 9429, 9484, 9485,
9498.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9352.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9518.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9554.
Ο
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Γ΄, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3567.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5079.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6384-6386, 6696,
6697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι΄, σ.
7148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7598.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9319.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
532, 533, 625, 626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1096-1098, 1140-1142, 1383, 1406, 1418.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2193, 2203, 2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2683,
2684.
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 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2758, 2759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3403, 3404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4298, 4305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4528, 4529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4890, 4892.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6935,
6936.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του
Βουλευτή Α. Λεβέντη. τόµ. Θ΄, σ. 6936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8466, 8493, 8500.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8466.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
593-595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζοµένων στο Διοικητικό
Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. τόµ. Α΄, σ. 764, 765.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση τακτικών επιχορηγήσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Ηρακλείου των ετών 2002 και 2003. τόµ. Β΄, σ.
884, 885.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πίστας
µηχανοκίνητου αθλητισµού στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β΄, σ. 1088, 1089.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
Κλειστού Γυµναστηρίου και του Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ΄,
σ. 1736, 1737.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2220, 2221, 2222, 2223, 2230, 2234, 2235, 2236,
2237, τόµ. ΙΑ΄ . σ. 8336, 8337-8339, 8345, 8346, 8347,
8348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
οργανωµένων οπαδών οµάδων στους ποδοσφαιρικούς α-

γώνες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2371, 2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3000, 3001.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου.
τόµ. Ε΄, σ. 3265, 3266, 3267, 3268, 3273, 3274, 3276.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 50025005, 5012-5015.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7329, 7334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις αµοιβές της Διοίκησης του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7976, 7977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8212, 8213,
8231, 8232, 8239, 8240, 8246, 8248, 8250, 8251, 8258.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2711, 2883.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3840, 3850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6816, 6817, 6829, 6830, 6832.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7937.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2409, 2418-2420, 2422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2627, 2628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2895, 2899.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7936.

201
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 27-29, 89, 90, 167-169, 182, 183, 184,
185, 198.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα δηµόσια ειδικά σχολεία
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 138.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 150.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 247, 248, 249.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία, την κατάργηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 548.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 824, 836.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 973.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1026, 1027.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Δηµοτικών Σχολείων και
των Γυµνασίων της Λούτσας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1061.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1506, 1507, 1508, 1534, 1543, 1555, 1556, 1565, 1579.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην Ε.ΥΔ.Α.Π. που
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ι.Κ.Α. λόγω θανάτου του συζύγου τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2155-2158.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις
απολύσεις µηχανικών του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧVIII». τόµ. Γ΄, σ. 2244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να επιτρέπει τον απόπλου
πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα
µποφόρ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2477.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιδόµατος ανεργίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2649, 2650.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2948, 2949.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3334-3336, 3367.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3664,
3665.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό στα Κύθηρα
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3695, 3696.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4614-4617, τόµ.
Ζ΄, σ. 4665, 4667, 4684, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4691.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», την εξασφάλιση των
θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4747.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ Τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4764.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4998,
5011.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5555, 5556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6387-6390, 6697,
6698.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης από την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7294.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7416, 7417.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 343,
344.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 557, 558, 560.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1063-1065, 1069, 1077, 1078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2954, 2955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3167, 3210.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Ε΄, σ. 3212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµό-

202
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4533,
4534.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Τζίµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5343.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5578, 5579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6865,
6866, 6924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7656-7658, 7701, 7702, 7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8803, 8804.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 108, 110,
119, 120, 127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1470, 1486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1627.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1821, 1822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του Ιδρύµατος Μέριµνας Παιδιού Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2844, 2845.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου.
τόµ. Ε΄, σ. 3263, 3272.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3294, 3303.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3590.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3870,
3871, 3876, 3877, 3885, 3886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Κατερίνης-Ελασσόνας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5300.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5378-5380, 5395, 5396, 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην αγορά του καπνού και το µέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Πιερίας. τόµ. Η΄, σ. 5557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7176,
7233, 7249, 7248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
διασωστικού πυροσβεστικού σταθµού στον Όλυµπο. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9037, 9047.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9154, 9155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλή-
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ρωση του νέου Νοσοκοµείου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9348, 9349.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9349,
9350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9423.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9445, 9457.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΤΑΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5719, 5774.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
985.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Μαντούβαλου, Κ.
Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ΄, σ.
1823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2079.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3806.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3838, 3850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4416, 4417,
4511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6234, 6235.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6815, 6828, 6829, 6832.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7444, 7445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7498, 7503, 7520, 7521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9384-9387.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8461.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8806.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3563, 3564.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2093.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 184, 187, 189, 190, 191, 192-196, 197,
198, 200, 201.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 328, 422, 434, 453, 456,
458, 460, 462, 463.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 422.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 462, 463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της νοθείας των τροφίµων και ιδιαίτερα του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1399, 1400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας των καταναλωτών από τα
τρόφιµα µε µεταλλαγµένα συστατικά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1595,
1596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1597, 1630, 1631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2940-2943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3620, 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία τους. τόµ. Ε΄, σ. 3622, 3623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3795, 3796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3973, 3974.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4451, 4452, 4453, 4457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4794-4798, 4804, 4805, 4806.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση θεµάτων
των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων. τόµ. Ζ΄, σ. 4819,
4820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των αγορών βιολογικών προϊόντων
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7082, 7083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9036, 9044, 9049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9235, 9236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέ-

σµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9468,
9472.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1103, 1104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4910.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8130, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την εισαγωγή εκµάθησης της τουρκικής
γλώσσας στα Γυµνάσια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9131.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 350,
351, 352, 355, 356, 357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 863, 864, 865, 873, 874, 876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον
Άρειο Πάγο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3581, 3582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
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Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3812, 3818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4068, 4069, 4071,
4072, 4078.
Οµιλία του από κοινού σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό σχετικά µε το πρόσφατο θέµα των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4520, 4521.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5623,
5624, 5625, 5629, 5630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6674, 6675.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6823, 6824, 6825, 6832, 6833, 6834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7310, 7311.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7433, 7434.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9007, 9008, 9009.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9325, 9334, 9335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
προσαγωγής των εµπλεκοµένων στην υπόθεση που αφορά
τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9478.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 43, 51, 177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3537-3539, 3629,
3636.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7525.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9380.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανηλίκων χρηστών. τόµ. Α΄, σ. 760, 761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 803, 804, 805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον
Άρειο Πάγο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου α) στην Ανατολική Κρήτη και β) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Γ΄, σ. 1585, 1586.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1709, 1715, 1716, 1717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/Ε.Κ.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ.
1754, 1755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης των οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ΄, σ.
2645, 2646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2938, 2934,
2937, 2938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ε΄, σ. 3448, 3449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δικαστικές
διώξεις των αγροτών, τον καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3504, 3505.
Οµιλία του από κοινού σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό σχετικά µε το πρόσφατο θέµα των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4201, 4202, 4203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4439, 4440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5832, 5833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις φυλακές Αλικαρνασσού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6339, 6340.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6820, 6821, 6822, 6830, 6831, 6832,
6834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
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αιτηµάτων των δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6912, 6913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής και τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού µας συστήµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7310, 7311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7346, 7361,
7364, 7366, 7379, 7384, 7386.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7479, 7480, 7496, 7503,
7516, 7518, 7519, 7523, 7526, 7527.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7527.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7548.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7955-7957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
κρατουµένων στις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8179, 8180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη
στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο
Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερµηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8993.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9001, 9002, 9005, 9007, 9013,
9014, 9015, 9016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
προσαγωγής των εµπλεκοµένων στην υπόθεση που αφορά
τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9477, 9478, 9479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9507, 9523-9525.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του

Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 912.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1681, 1682, 1687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2259.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2562.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2828.
Οµιλία της από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο
καταγραφής των αµυντικών δαπανών στον Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4985, 4986, 4987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5505, 5506.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος εφαρµογής του
Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5506.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6320, 6231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6672, 6673.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7568, 7569, 7584.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8424.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8864.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α΄, σ. 645-649, 652,
659-661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «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,
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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 Δηµοκρατίας της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α΄,
σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 1563-1565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3027-3033.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 40254027.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής
προστασίας τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4476-4479, 4487.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ΄, σ. 4699.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση σχετικά µε το πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5307.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5473-5476, 5492,
5494.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5966-5969, 5980, 5986.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ΄, σ. 6966-6969,
6977, 6978.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7536-7539, 7551.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7946-7948.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2468, 2469, 2559, 2560, 2561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2866, 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3392, 3393.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4038.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της σε συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως για
θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α΄, σ. 649-652, 661,
662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «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 Δηµοκρατίας της Ρουµανίας αφ΄ ετέρου, για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Α΄,
σ. 717.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 829, 830,
831, 841.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2530-2532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3017-3020.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής
προστασίας τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4479-4481, 4488, 4489.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Συµπλήρωση 50 χρόνων άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από τις Ελληνίδες». τόµ. Ζ΄, σ. 4701.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5001,
5008-5010.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση σχετικά µε το πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη.
τόµ. Ζ΄, σ. 5308.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5476-5480, 5496,
5497.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5970-5972, 5983.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την Ανώτατη Εκπαίδευση. τόµ. Θ΄, σ. 6962-6966,
6976, 6977.
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Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7539-7543, 7552, 7553, 7554.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7948-7950, 7951.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9069-9071.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2463-2465, 2597, 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2788.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6345.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 298-300, 308, 312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
622.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1442,
1443, 1444, 1452, 1453, 1455, 1456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2956-2958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8482, 8486.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3932, 3949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4571.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4249, 4264, 4265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4406, 4408,
4512, 4513, 4556.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4689, 4690.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4692.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5617,
5618.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5645, 5646, 5666.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση λειτουργικών προβληµάτων ξενοδοχειακών µονάδων. τόµ. Η΄, σ.
5901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6460.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6819, 6830.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8335, 8336, 8337.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8995, 8996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9491, 9492.
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά της λυµατολάσπης στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 66.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών στα σχολεία του Περάµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση τοποθέτησης καθηγητών µουσικών οργάνων στα σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 549.
Ανακοινώνεται επιστολή παραίτησής του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α΄, σ. 775.
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ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 251, 277-280, 282, 296, 310, 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 783, 784, 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2092, 2093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ΄,
σ. 2361, 2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οκονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2834-2838,
2845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242, 4243,
4244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4676, 4677, 4678.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση του
δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ.
Θ΄, σ. 7016, 7017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7191,
7123, 7124, 7230, 7245, 7246.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 732-735, 741,
742, 744, 745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
τόµ. Β΄, σ. 816, 817, 818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 859-863, 864, 868, 870, 871, 872,
874, 875, 876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. τόµ. Β΄, σ.
1398, 1399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κόστος
συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1589-1591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία
των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663, 1664.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3023-3026.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3541, 3544, 35513555, 3558, 3601, 3631, 3642, 3647, 3648, 3649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3804, 3805, 38093811, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3842-3845,
3850, 3853, 3854, 3855, 3856.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4065-4068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4412, 44204424, 4428, 4505, 4506, 4507, 4512, 4521, 4523, 4525,
4533, 4542, 4543, 4555, 4561, 4562, 4584, 4584, 4586,
4587, 4590.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4512.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5644, 5645, 5647,
5650, 5652, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5667-5669,
5671, 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6381, 6397, 63986402, 6408, 6409, 6412, 6413, 6414, 6415, 6453, 6657,
6687, 6692, 6694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7095, 7096, 7097-7099, 7100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι΄, σ.
7115, 7118.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η λειτουργία του κράτους και των θεσµών». τόµ. Ι΄,
σ. 7545-7548.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7965, 7966.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
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το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7992-7996, 7999, 8002, 8003, 8004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συµβασιούχους. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8327, 8328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9192, 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9356, 9358, 9364, 9366, 9368, 9369, 9370, 9379, 93819384, 9388, 9389.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 702, 703.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ.
Β΄, σ. 1055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2519.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3573.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
ασφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4052.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4678, 4679.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4969.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5721.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6052.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6229.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγεί-

ας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7397.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8960.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της δηµοπράτησης και κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9530.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση
προγράµµατος ανάδειξης της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1029, 1030.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγη του Ολυµπιακού Σταδίου κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1665, 1666.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2882, 2883.
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Αναπληρωτού
Υπουργού Πολιτισµού και διορισµός της στη θέση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217, 4218.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και τις
προοπτικές του Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ.
4818.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
του Προεδρικού Διατάγµατος για τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 5319, 5320.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπαγωγή
στο πρόγραµµα: «Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρισµό-Γ΄ κύκλος» των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και
ειδικότερα των εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5372.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6663, 6664.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8190, 8191, 8192, 8196, 8197,
8198.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9279, 9294-9296, 9407, 9408, 9415,
9426, 9427, 9428, 9430, 9493, 9494, 9496, 9497, 9498.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και
λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9440.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9448, 9349, 9450, 9451, 9458,
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9459, 9460.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2936, 2938.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7676-7678.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σωφρονιστικό
Σύστηµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8998, 9000, 9012, 9013.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 140, 141, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάρτιση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 487.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1032-1034, 1042, 1044, 1045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1770, 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1812, 1814, 2075,
2083, 2122, 2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2993, 2994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4447.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4788, 4789, 4790, 4803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της οριακής τιµής του συστήµατος στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις ε-

πιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6224.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7211,
7226, 7227, 7233, 7237, 7238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διακοπές
του ηλεκτρικού ρεύµατος σε διάφορες περιοχές της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8993.
ΠΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9135, 9160,
9170.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στο θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Λασιθίου. τόµ. Δ΄, σ. 2647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9301.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 79, 80, 81.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 149, 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 228, 229, 274, 275.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 420, 421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 420, 421, 449, 456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 736-738.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 865, 866.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 946-948.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
993, 994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1074, 1075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1120, 1121.
Οµιλία του για την 32η επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Β΄, σ. 1409.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1445,
1446.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1480, 1481, 1482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1560, 1562, 1564, τόµ. Γ΄. σ. 1755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995
(ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1562, 1564.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1778.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2201, 2202.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2225, 2226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2298, 2299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2474, 2475, 2499, 2571, 2572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2929, 2930.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3150, 3151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3150, 3161, 3162, 3163.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3490.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3518, 3519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3549, 3550, 3556,
3557, 3558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3771, 3772, 3777.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4100.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4940, 4941, 4944, 4945.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5620,
5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5628, 5630, 5631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Τοπικού Αστυνόµου. τόµ. Η΄, σ. 5864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τα κενά στην οργανική δύναµη
του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ.
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τόµ. Θ΄, σ. 6299, 6300, 6301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6784, 6785, 6786, 6787.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7447, 7448, 7449, 7464, 7465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των φαινοµένων οργανωµένου εγκλήµατος στο Ρέθυµνο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7596, 7598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
και προσαγωγή σε δίκη αυτών που δηµιουργούν επεισόδια
σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίες κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7980, 7981, 7982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
διασωστικού πυροσβεστικού σταθµού στον Όλυµπο. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8511, 8512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8803, 8814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή του Πολιτικού Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση
πυρκαγιών µεγάλης έκτασης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9024, 9025,
9026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση της αστυνόµευσης στους σχολικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9191, 9192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9547, 9548, 9549, 9556, 9557,
9558, 9559.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 147, 148, 155, 156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 189, 190, 202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 284, 285, 310, 317, 318, 406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 418, 427, 428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή του νέου ωραρίου
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 479.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.). τόµ. Β΄, σ.
1034, 1035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1471, 1486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1610, 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2076-2078, 2079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2679,
2680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2979, 2982.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3972, 3974.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4031.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4248, 4251.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4455, 4462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4620, 4624,
4625.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4753.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση θεµάτων
των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων. τόµ. Ζ΄, σ. 4819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5448, 5449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5831,
5832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5839.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
ολυµπιακών εγκαταστάσεων. τόµ. Η΄, σ. 6152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6246, 6247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 63426344, 6354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υ-
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ψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7221,
7222.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7412, 7413, 7414, 7423, 7424,
7425.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8188, 8189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8364, 8365, 8373, 8374, 8376.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8824.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8830, 8831, 8837.
Οµιλία του για το θάνατο του Βουλευτή Επαµεινώνδα Ζαφειρόπουλου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαρισµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9045, 9046, 9050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9142, 9143,
9177, 9178, 9179, 9180.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9178,
9179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9293.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9447.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
592, 600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3182, 3183, 3212, 3245.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6877,
6896, 6926.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερε-

ών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7612-7614, 7618, 7619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7675, 7676, 7693.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4967.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5789.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5994.
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 83, 85, 86, 90.
Αποδοχή παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 393, 393.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2571.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2876-2878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχείρησεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461, 4462.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 288, 289, 308, 309, 318, 319.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1467, 1485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2752.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
οργανικών θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3866.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246, 4247, 4261, 4262, 4263.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4669.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4792, 4803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων. τόµ.
Θ΄, σ. 6909, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8361.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7405, 7421.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8184, 8196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9136, 9137,
9161, 9171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9446.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 345,
346, 353, 354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 465.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 855, 856, 868, 869.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2190, 2191, 2203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2858.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου.
τόµ. Ε΄, σ. 3262, 3272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ποσό του

προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» που είναι κατατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Ε΄, σ. 3455.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3467-3469, 3472, 3473.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3509, 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3806.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3836, 3837,
3848, 3849.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4062.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4412, 4413,
4424, 4425, 4426, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4523,
4524, 4527, 4542, 4543, 4559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετατάξεις
υπαλλήλων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4441.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4509, 4510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6413, 6414.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα δικαιοσύνης. τόµ. Θ΄, σ. 6817, 6829, 6830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι΄, σ.
7118.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7450, 7451, 7452, 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
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άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7986, 8001, 8004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8464.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε παραποιήσεις στοιχείων
στον τελευταίο διαγωνισµό της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9439.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 739-740, 741.
Οµιλία του από κοινού σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου στο
κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1058, 1059, 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1615-1617, 1622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3009-3011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3729-3732, 3733, 3734, 3737, 3743, 3745, 3747, 3748,
3757, 3765, 3769, 3770, 3775, 3776, 3777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών
προς τα προϊόντα της Ελληνικής πτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4398, 4400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
πρόσβαση των πολιτών µε αναπηρία ιδιαίτερα των κωφών
στα κοινωνικά αγαθά της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5862, 5863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6275, 6276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των υποψηφίων όλων των κοµµάτων εν όψει των
Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8986,
8987.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9320-9324, 9332, 9333, 9335. σ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των α-

γροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
579.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις και
το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Β΄, σ. 856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία
των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4063.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα δηµόσιας τάξης. τόµ. Η΄, σ. 5619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας
από τις καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7990.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 262, 263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάρτιση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 487, 488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν. Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 586, 587.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1045, 1046, 1047, 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1785-1787,
1797, 1798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2074, 2075, 2076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης του φυσικού αερίου στη Βόρεια
και Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έρευνα
και αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2589, 2590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2652,
2669-2671, 2680, 2683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
µειωµένου αγροτικού τιµολογίου προς τη Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3627, 3628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3792, 3793.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη µε
τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από την πρόσφατη κακοκαιρία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3794, 3795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στην
Κεφαλλονιά και την Ιθάκη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3829, 3831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3985, 3990,
3991.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7227,
7243, 7244.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7227.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2725-2727.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2661,
2662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5756.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8428, 8429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9487.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. 1478,
σ. 1478, 1479, 1480, 1489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 73, 180.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 112, 122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Α΄, σ. 145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 247, 250, 251, 305.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πρακτική άσκηση
σπουδαστών από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. τόµ.
Α΄, σ. 395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 429, 456, 467.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 955, 956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
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1571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1627.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προκηρυχθείσα
µελέτη που αφορά το χωροταξικό σχέδιο για την τουριστική
ανάπτυξη της χώρας. τόµ. Γ΄, σ. 1723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2303, 2304, 2351, 2352, 2353.
Οµιλία του σε τροπολογία των Υπουργείων Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2511, 2512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2682,
2683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2782, 2783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3208, 3236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3360.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3513, 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3574, 3644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3807.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3872,
3886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3988, 3989.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4039.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση του µέ-

τρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4182, 4183, 4191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4342, 4378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4428.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4449, 4460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4861, 4871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5090, 5351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπαγωγή
στο πρόγραµµα: «Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον Τουρισµό-Γ΄ κύκλος» των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και
ειδικότερα των εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5452.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5584.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5646, 5667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5765, 5766, 5815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στο Δασοχώρι Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας

219
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6427, 6428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6879,
6940, 6941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7217,
7218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7360, 7383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7494, 7515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7668, 7669, 7929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8139.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8193, 8194, 8198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8235, 8236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8314, 8315, 8496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8370, 8371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9046.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιδότηση των επι-

τοκίων των δανειοληπτών επαγγελµατοβιοτεχνών της Θράκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9147, 9175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9288, 9301, 9411, 9412, 9430, 9490,
9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9373.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9451, 9452, 9453, 9459, 9460.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2921.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2899.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5381, 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6242.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µετανάστευσης των επιχειρήσεων και τη δραστηριοποίησή τους σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 61, 62, 63.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 413, 414, 417, 469, 470,
471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1606, 1607, 1610,
1618, 1619, 1622, 1623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1618,
1619, 1620, 1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1770, 1774,
1791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1810, 2081, 2083,
2084, 2088, 2122.

220
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 2123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2182, 2183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2673,
2674, 2675, 2680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3033-3035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων
ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3254,
3255.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3514-3516, 3517, 3518,
3522, 3523, 3525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3941, 3942, 3947, 3948, 3949, 3952, 4124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3961, 3974,
3975, 3976, 3977, 3981.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4453, 4454, 4461, 4462, 4463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4695.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4807, 4808.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η΄, σ. 5495, 5496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοικητική
διάσπαση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Η΄, σ. 5608, 5609, 5610.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Η΄, σ.
5981-5983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6344,
6347, 6348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την αξιοποίηση από ιδιώτες των κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Ποταµιάς Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6988, 6989, 6990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7185,
7198, 7225, 7227, 7230, 7237, 7248, 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9259, 9264.

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8120, 8152, 8162, 8168, 8169.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2966, 2967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3539-3541, 3610,
3630, 3637.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 209, 210, 211, 272, 316.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κατασκευή νέων
κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χίου. τόµ. Β΄, σ.
1087.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Γ΄, σ.
1735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δακοκτονίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3965-3967.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4018,
4019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας. (Δ.Ε.Ι.). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4333, 4367,
4384, 4386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4623.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Ζ΄, σ. 5393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Εθνικό Τυπογραφείο,
«Εφηµερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις». τόµ.
Θ΄, σ. 7091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι΄, σ. 7281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Μονάδας Εµφραγµάτων στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8210.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285, 9408, 9429, 9483.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 371, 372, 380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο Νοσοκοµείο Χανίων λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2607, 2608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2984, 2985,
2986.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3677, 3678, 3681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
αντικαρκινικών φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3864.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4095, 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των θανάτων από ναρκωτικά το 2005, τη λήψη µέτρων
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5605, 5606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5767, 5768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6010, 6011, 6020, 6021.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6077, 6078.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανατιµήσεις στα εισαγόµενα φάρµακα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7154, 7165, 7166, 7169.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9209, 9210, 9213, 9214,
9215.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 923.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1531, 1534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4861, 4870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5789.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30, 43-45, 75, 76.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 30.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέ-
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ρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Α΄, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 735, 741, 743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1522-1524, 1560, 1563, 1568, τόµ. Γ΄, σ. 1755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών του συζητούµενου σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995
(ΦΕΚ Α΄ 173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β΄, σ. 1563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο Προεδρικό Διάταγµα για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ΄,
σ. 1587.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του
Συνδικάτου Οικοδόµων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2266, 2267, 2268.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
Δ.Ε.Κ.Ο.». τόµ. Δ΄, σ. 2469, 2472, 2475, 2500, 2501,
2574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαγραφή
των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δικαστικές
διώξεις των αγροτών, τον καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3559, 3560, 3640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4192, 4195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4560, 4561,
4562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο µόνιµο προσωπικό των επί συµβάσει εργαζοµένων
στην «ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4939, 4940, 4943.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4996,
5010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5437, τόµ. Η΄, σ. 5515, 5516, 5517.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5437.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5560, 5561,
5562, 5592, 5593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6217, 6220, 6225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τα κενά στην οργανική δύναµη
του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει του καλοκαιριού κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6300, 6301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6402, 6694.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
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σ. 7437-7440, 7455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7486, 7487, 7503, 7523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, µε
την οποία απαγορεύεται η είσοδος στα σχολεία εκπροσώπων των κοµµάτων κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7560.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση και
λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της
έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7982.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8833, 8834, 8837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ισότιµη
προβολή των υποψηφίων όλων των κοµµάτων εν όψει των
Δηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα κρατικά Μ.Μ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8986.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9107-9109, 9116.
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 71, 72, τόµ.
Δ΄, σ. 2880, 2881, τόµ. Ε΄, σ. 3873, 3874, τόµ. Ζ΄, σ.
4919, 4920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 276, 277.
Οµιλία του σε συζήτηση επί προσωπικού του θέµατος στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις
αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 276.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση
και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε
τον τρόπο που εισάγεται µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο
και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α΄, σ. 463, 465.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ΄ αυτήν. τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν ο
Πρωθυπουργός µπορεί να αναπληρωθεί από Υπουργό ή Υφυπουργό. τόµ. Α΄, σ. 547.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος αρµόδιος Υπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος.
τόµ. Β΄, σ. 1028, 1029.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.). τόµ. Β΄, σ.
1034, 1035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1069.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2154, 2155.
Οµιλία του επί της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3391, 3449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4570, 4571,
4583.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4994,
τόµ. Η΄, σ. 5533, 5534, 5535, 5946, 5947, 6231, τόµ. Ι΄,
σ. 7526, 7527, 7528, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8274, 8275, 8420, 8421,
8465, 8466, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8517, 9048.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5924,
5925, 5926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μονάδας Απεξάρτησης Στεγνού Προγράµµατος στα
Τρίκαλα. τόµ. Θ΄, σ. 6303.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, µε θέµα λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ΄, σ. 6463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6993.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7514,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9349, 9350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8497.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας µας. τόµ. Γ΄, σ.
2322, 2323.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7569, 7570, 7571, 7572-7577.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8274,
8275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8274, 8275, 8291, 8292, 8303, 8304, 8307,
8308, 8405,8468, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8482,
8483, 8484, 8489, 8498, 8504.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8479.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8236, 8237.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 924.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1671-1673, 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2276.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή αγροτικών αποζηµιώσεων από τον παγετό του 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ. 2441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2727-2730.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3707, 3710, 3711.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6281, 6288.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον των εργαζοµένων στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.). τόµ.
Θ΄, σ. 6839.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7565-7567, 7582, 7583, 7584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νο-

µοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8277-8280, 8448, 8449.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
519, 626, 627, 628.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1437-1442,
1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
της Αεροπορίας. τόµ. Γ΄, σ. 2194, 2195, 2196, 2197,
2198, 2203, 2204, 2205, 2206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2366, 2367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2976-2978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3377, 3388, 3390, 3391, 3393-3397, 34103412.
Οµιλία του επί της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3390, 3391.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΡΗΣ
Οµιλία του από κοινού σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την αποζηµίωση των
πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
του µαθήµατος κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ΄, σ. 2644.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2970, 2971.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης του φυσικού αερίου στη Βόρεια
και Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέ-
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λεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8482.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 450.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκταµίευση τακτικών επιχορηγήσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Ηρακλείου των ετών 2002 και 2003. τόµ. Β΄, σ.
884.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 953.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πίστας
µηχανοκίνητου αθλητισµού στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β΄, σ. 1088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού».
τόµ. Β΄, σ. 1092.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1704-1706, 1712, 1713.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
Κλειστού Γυµναστηρίου και του Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ΄,
σ. 1737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1784.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Γ΄,
σ. 2245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2323.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2382,
2389, 2390.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον εθνικό σχεδιασµό
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΚ. τόµ. Δ΄, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2784, 2785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδειοδότηση «πυρηνελαιουργείου» στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3227.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3293, 3302.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για
τη ρύθµιση θεµάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ.
Ε΄, σ. 3313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,

σ. 3332-3334, 3365, 3366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3462, 3463.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε΄, σ. 3534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3592.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3671, 3672.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση περιοχών
του δήµου Γουβών µε τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου
Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 3718.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διόρθωση των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4336, 4377,
4386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απεργία
των ναυτικών, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4542.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4972, 4973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5762.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ. Η΄, σ. 5897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6681, 6682.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6997.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7063.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7132-7135, 7139.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία πυρηνελαιουργείου στη θέση «Γαζέπι Μύλος» στο Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Ι΄, σ. 7177.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον ανασχεδιασµό της
Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου και δηµιουργία κόµβου
στο ύψος της Σταλίδας. τόµ. Ι΄, σ. 7341.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι΄, σ. 7625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7659, 7925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8443, 8500, 8501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9414, 9415.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4013, 4014.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εκλογή της ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 172.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών. τόµ.
Α΄, σ. 550.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Μουσικών Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων στα Δηµοτικά Σχολεία. τόµ. Α΄, σ. 554, 555, 566.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας
Μοιρών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 674.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα εκτάκτων περιστατικών γα τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β΄, σ. 887, 888.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1072, 1073, 1074, 1080, 1081, 1082.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των

κάθετων οδικών αξόνων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β΄, σ.
1090.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1708, 1709, 1714.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1788, 1791.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2217, 2228.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ. 2429,
2430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2542.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2903, 2904.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3164, 3206.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού
κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού σταδίου. τόµ. Ε΄,
σ. 3264, 3273.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε΄, σ. 3294, 3302.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης
στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες
τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3314.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3595.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3670, 3679.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3689.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Εσταυρωµένου του δήµου Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. Ε΄, σ. 3717.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των στελεχών εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4176, 4192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4684, 4685.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφοριακή
σύνδεση του νέου κτιρίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. τόµ. Ζ΄, σ. 4821.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
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διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5080.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των ναυτεργατών. τόµ. Ζ΄, σ. 5412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5451.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Σχολικής Στέγης στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Θ΄, σ. 6361.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6863,
6925.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία λιµανιού στο Τυµπάκι κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7078.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο και στο
Βενιζέλειο Νοσοκοµείο στο Ηράκλειο. τόµ. Ι΄, σ. 7344.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7662, 7663.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαβίβαση
εγγράφου από την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τις σχολές του ιδρύµατος προσφοράς του
ΝΑΤΟ, για εγγραφή φοιτητών στο Κέντρο Υποθαλάσσιων
Ερευνών για ερευνητικό έργο κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 337, 338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 339, 340.
Οµιλία του από κοινού σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου στο
κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1059, 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3136, 3190, 3194, 3196,
3197, 3204, 3113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4150, 4153, 4154, 4179, 4185,
4186, 4189, 4194, 4195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4438, 4439.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Τµήµατος Κλιµατολογίας, Οινολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο Πανεπιστήµιο Αγρινίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4596, 4597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6669, 6670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6943.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης λειτουργικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9342, 9343.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 913, 914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2461-2463, 2470, 2596, 2634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2958, 2959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4426, 4427,
4428, 4506, 4527, 4544, 4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4728, 4732, 4733, 4865, 4871, 4885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτύπωση εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4921, 5343, 5358, 5359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που µετέχουν στον Οργανισµό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». τόµ. Ζ΄, σ. 4943.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5007,
5008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικο-
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νοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5435, 5444.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών
δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ. 5435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6134,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8411, 8420, 8421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6212, 6216, 6259.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6319, 6331.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6424.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6893,
6894.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 7005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7071, 7072.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7135.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7459.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. τόµ. Ι΄, σ.
7614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8309, 8411, 8420, 8481, 8503.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8374, 8375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ορ-

γάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8810.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8831, 8832, 8833, 8837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8859, 8873.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9109.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9326.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα Τουριστικής
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9527.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 336, 337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
των έκτακτων εργαζοµένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α΄, σ. 583,
584.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 827, 828,
839, 840, 841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1460, 1461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του στεγάστρου στο Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. τόµ. Γ΄, σ. 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 298
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. τόµ. Ε΄, σ. 3222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πρασίνου στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου. τόµ. Ε΄, σ.
3258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε΄, σ. 3455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση του µνηµείου του Ναού του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3689, 3690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού (Πρωθυπουργό) σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την
κινηµατογραφική πολιτική κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4055, 4056.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Πολιτισµού, στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
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ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
590, 600.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. Β΄, σ. 1067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2074.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ηρτηµένη
ποσότητα βάµβακος στο Ν. Πέλλας. τόµ. Γ΄, σ. 2319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2809.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3579.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νοµοθετική
δραστηριότητα της Κυβέρνησης. τόµ. Ε΄, σ. 3839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4143, 4177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4973.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6309, 6322.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6409.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7678, 7679.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατά-

ξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9512-9515.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3012, 3013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3576.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 36, 174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-TEXTYL»,
τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 60, 61.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην παράδοση του βαµβακιού λόγω αυξηµένου ποσοστού υγρασίας. τόµ. Α΄, σ. 260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 481, 482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του
424 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 762.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2004 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής για το 2006. τόµ. Β΄, σ.
983, 996, 997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1511, 1571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ΄, σ. 1594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2255, 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
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(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2465-2467, 2598, 2599, 2600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έρευνα
και αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2589, 2590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2716-2721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3339, 3353-3355, 3364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3386, 3387.
Οµιλία του επί της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3451, 3452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
µειωµένου αγροτικού τιµολογίου προς τη Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3627, 3628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του αγροτικού συνεταιρισµού Ορµύλιας Χαλκιδικής «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4538,
4576, 4577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4715-4717, 4729-4731, 4855, 4856, 4866, 4868, 4876,
4884, 4886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5442, τόµ. Η΄, σ. 5530, 5531, 5535, 5536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5552, 5553.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5847, 5848, 5852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5916, 5917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6193, 6194, 6211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιοµηχανίας
ΕΛ.Β.Υ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7026-7028,

7047, 7048, 7056, 7058, 7068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των αγορών βιολογικών προϊόντων
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 7083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7215,
7218, 7219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8219, 8221,
8243, 8252, 8253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ασφαλείας στο καπνεργοστάσιο της «SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία των υπευθύνων για το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8325.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8827, 8828, 8829, 8838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την αποζηµίωση
των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 9027, 9028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL 178/17.7.2003)». τόµ. ΙΒ΄, σ.
9038-9040, 9048.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9074.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9097-9099, 9113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές
γάλακτος, την προστασία του εισοδήµατος των αγελαδοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9241, 9246, 9247, 9248, 9263, 9265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9553.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 48.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1101, 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
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πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2550, 2551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4404-4406,
4508, 4535, 4555, 4587.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6382-6384, 6695.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». τόµ. ΙΑ΄, σ.
8371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-

κών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9370.
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5726, 5727, 5728,
5785, 5817, 5818, 5819.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8257.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 266.
Οµιλία του σε συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του
Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις».
τόµ. Α΄, σ. 276, 277.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 290.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Α΄, σ. 350.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ποιος Υπουργός ή Υφυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρο Αλαβάνου σε αντικατάσταση του
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β΄, σ.
813.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003.
τόµ. Β΄, σ. 932.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2265, τόµ. Ζ΄, σ. 4763, 4766, τόµ.
Ι΄, σ. 7304.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3562.
Οµιλία του στη συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4148, 4149, τόµ. Ζ΄, σ. 4691, 5362, τόµ. ΙΑ΄, σ.
8161 8162.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε.
Στρατάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4542, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9178, 9179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8457.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 86.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 931, 932.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στα σχέδια νόµων του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003.
τόµ. Β΄, σ. 932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2609, 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2889.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 6135.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Ι΄, σ. 7577, 7578, 7579, 7580, 7586, 7587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8310, 8311, 8312, 8457, 8458, 8459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8866.
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3142, 3148, 3197, 3200,
3201, 3230, 3240.
Οµιλία του επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για
αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4687.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5566, 5567,
5568, 5570, 5595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6874,

6875.
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2863, 2864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9292.
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6657.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 684, 711, 770, 800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5785, 5786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8494.
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ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των κρατικών κονδυλίων για το Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης. τόµ. Β΄, σ. 1425, 1426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του διυλιστηρίου υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3693, 3694.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Μακεδονίας-Θράκης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων λειτουργίας του καπνεργοστασίου «ΝΤΑΪΜΟΝ» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 485, 486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
της σχέσης εργασίας των καθαριστριών των σχολείων από
συµβάσεις έργου σε αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
585.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο
Ν. Λάρισας. τόµ. Α΄, σ. 672, 673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών
οδηγών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 766.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 825, 826,
836.
Οµιλία του από κοινού σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε
την µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου στο
κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1059, 1060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2630, 2634, 2636.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρονική παράταση που δίδεται
στα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυµάτων Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Μ. κ.λπ. προκειµένου να ρυθµίσουν τις διαδικασίες ένταξης των κλάδων σύνταξης. τόµ. Δ΄, σ. 2636, 2637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2759, 2760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία «Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε.» που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις
του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα.
τόµ. Ε΄, σ. 3223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛΦΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3833, 3834.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή

και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3883.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4206.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4229, 4230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4408-4410,
4514, 4557, 4583, 4584, 4587, 4589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους του Οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» και
Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4990.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 5000,
5012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ» κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5799, 5800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των µικροµεσαίων πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 6143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρη
λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7212,
7213, 7247.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε το
πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην
Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7308, 7309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην Κέρκυρα
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7600, 7601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νο-
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µοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8488.
Οµιλία του στις προτάσεις νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του ν.δ. 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία»
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8822, 8836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8851, 8852, 8853,
8872, 8873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στη «ΛΑΡΚΟ» µε σχέση αορίστου χρόνου όσων απασχολούνται µε διάφορες µορφές εργασίας και κυρίως µέσω
εργολάβων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8990.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9060-9062, 9078,
9086.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση πληρωµή των καπνοπαραγωγών των Ν.
Σερρών, Ροδόπης, Ξάνθης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9125, 9126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9138, 9139,
9154, 9161, 9172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας από την καύση των σκουπιδιών του
δήµου Οινοφύτων Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος του 1ου Δηµοτικού Σχολείου Γιάννουλης του Ν. Λάρισας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9475.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1383.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2374,
2386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2510.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3351, 3352, 3353, 3363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3460, 3461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3575.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για θέµατα των Ελληνικών Σιδηροδρόµων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4212-4214, 4232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4330-4333,
4364, 4365, 4383, 4384, 4386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών
στο Θερµαϊκό κόλπο, τη σύσταση φορέα διαχείρισης κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Η΄, σ.
5518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6458.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6791, 6792, 6808.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 7002, 7008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7122, 7123, 7124, 7137, 7138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7991, 7992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8522.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9546.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
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Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4565.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης Κερκίνης. τόµ. Ζ΄,
σ. 4648.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και τις
προοπτικές του Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ΄, σ.
4818.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2706-2710,
2711.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Απασχόλησης,
στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4217.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής
προστασίας τους. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4481-4483.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5037-5040,
5043, 5050, 5052, 5053.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄,
σ. 5423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5433, 5438, 5441, 5450, τόµ. Η΄, σ. 5520, 5524, 5534.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Ζ΄, σ.
5438.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5945, 5948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6206, 6207, 6208,
6213, 6214, 6216, 6257, 6259.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8941, 8948, 8958,
8974, 8975, 8979, 8980, 8981.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9068, 9071, 9078,
9079, 9080, 9082, 9083, 9088.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5733.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9202.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 222, 223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1773.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ΄,
σ. 2361.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3934, 3950.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4248, 4264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4612-4614, τόµ.
Ζ΄, σ. 4662, 4663, 4664, 4692.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Ι΄, σ. 7404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9156, 9157.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 118, 119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
623, 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1102, 1103, 1382.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1433,
1434, 1435, 1447, 1448.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). τόµ. Β΄, σ.
1484, 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». τόµ. Γ΄, σ. 1614, 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 2089, 2090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
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των εργασιών αποπεράτωσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ΄, σ. 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2552, 2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2681,
2682.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 3983-3985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4299, 4305.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Κρατικές Προµήθειες. τόµ. Ζ΄, σ. 4792, 4804, 4805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. τόµ. Η΄, σ. 5839, 5850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7229,
7230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ζώνη
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9344, 9345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις πυρκαγιές στη
Χαλκιδική. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9545. φ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2301, 2302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2469, 2470, 2576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των
Συνδεδεµένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ.
4726, 4727, 4731, 4732, 4864, 4873.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4751, 4768.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2949.
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. τόµ.
Γ΄, σ. 2229, 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
του Προεδρικού Διατάγµατος για τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 5319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και
λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9440.
ΦΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
531, 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 790.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1527, 1547, 1548, 1575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2829, 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3170, 3234, 3235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων ε-
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θνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3609, 3612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3744, 3745.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4372, 4373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4417, 4418,
4582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5300.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5585, 5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5729.
Οµιλία του επί της πρότασης νόµου της Προέδρου της
Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β΄)». τόµ. Η΄, σ. 6000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6034, 6038, 6080, 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7377.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην
Ελληνική Επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του 2005. τόµ. Ι΄,
σ. 7457, 7458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7492, 7512, 7513, 7524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7667, 7668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ορ-

γάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9418.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
853.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου
στο Ηράκλειο. τόµ. Γ΄, σ. 1706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2536, 2537.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. E΄, σ.
3114, 3125.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των οδικών αξόνων Ηρακλείου-Μεσαρά και ΗρακλείουΒιάννου. τόµ. Ε΄, σ. 3672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5303, 5304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις φυλακές
Αλικαρνασσού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6339.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1677-1681, 1685, 1686,
1688, 1689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
της Κρήτης από τον αναπτυξιακό νόµο για νέες τουριστικές
επενδύσεις κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2593, 2594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2603, 2614, 2615, 2621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
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των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2754, 2824,
2825-2827, 2885, 2886, 2894.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη της Κρήτης
στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για νέες
τουριστικές επενδύσεις. τόµ. Ε΄, σ. 3314, 3315.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το σχεδιασµό του Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. τόµ. Ε΄, σ. 3486-3489,
3495, 3496, 3497.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για περικοπή κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ε΄, σ. 3534,
3535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4400, 4401.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ. Η΄, σ. 5896, 5897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». τόµ. Η΄,
σ. 6278, 6287, 6288, 6289, 6290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ.
6366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των µικροµεσαίων εργοληπτών δηµοσίων έργων. τόµ. Ι΄, σ.
7148, 7149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των κοινοτικών πόρων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8991, 8992.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
τον Τουρισµό στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α΄, σ. 111, 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 179.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2248, 2249, 2250, 2278, 2288, 2289,
2312, 2334, 2349, 2351, 2352.
Οµιλία του σε τροπολογία των Υπουργείων Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2944, 2945.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4015,
4042.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. τόµ. Η΄, σ. 5643, 5664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9158.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6236, 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7061, 7062.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 685-687, 711, 772, 773, 800, 803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κόστος
συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1591.
Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3603.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4965, 5345.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπλη-
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ρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5736, 5788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6455.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8946, 8973, 8974.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων». τόµ. Γ΄, σ. 1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3172, 3173, 3199, 3200,
3209, 3210, 3211.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3211,
3212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» -Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3744, 3747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6948,
6949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8131, 8154, 8166, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8812, 8813, 8815.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6232, 6233, 6234,
6259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 68536855, 6918, 6919, 6920.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 414, 442, 457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4415, 4416,
4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8484.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων
Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 29.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 420, 421,
422, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4509, 4510, 4511, 4513, τόµ. ΙΒ΄, σ.
8824.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1618,
1621, τόµ. Ε΄, σ. 3338, 3339, 3340, τόµ. Ι΄, σ. 7656, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2173.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο οµιλίας των Βουλευτών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4670,
4671, 4672.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος εφαρµογής του
Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5506, 5509, 5510, 5511.
Οµιλία του στην πρόταση της Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου για παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. Ι΄,
σ. 7124, 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποίηση στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8471.
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ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 258.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 3873, 3874.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ε΄, σ. 3873,
3874, 3887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νοθεία στη φέτα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6146.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). τόµ. Θ΄, σ.
6310, 6323, 6324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την αξιοποίηση από ιδιώτες των κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Ποταµιάς Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6989.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής της Περιµετρικής Καβάλας. τόµ. Β΄, σ.
812.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην πολιτιστική ανάπτυξη. τόµ. Β΄, σ. 820, 821,
835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3145, 3199, 3202, 3231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄, σ. 3221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Έγκριση της σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισµού του». τόµ. ΣΤ΄, σ.
3936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4241.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του αθλητισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα
και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η΄,
σ. 6130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών µελιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιαςκαι
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης

της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6857,
6858, 6922, 6923, 6948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7651-7653, 7668, 7926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην 5η συνοικία
του δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9351.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄, σ. 84, 85, 86.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2003. τόµ. Β΄, σ. 919, 920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής εικονικών τιµολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 971.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. (Δ.Ε.Η.) τόµ. Β΄, σ.
1035, 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1528, 1529, 1550.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Γ΄, σ. 1675, 1676, 1684, 1685,
1689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. Γ΄, σ. 1826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2167, 2168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ΄, σ. 2310, 2340, 2341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2540, 2541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». τόµ. Δ΄, σ. 2678,
2679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2884, 2885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
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και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3174.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας. τόµ. Ε΄, σ. 3510-3512.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δανεισµό των πολιτών για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. τόµ. Ε΄, σ.
3701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4419, 4541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5453, τόµ. Η΄, σ. 5531.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοικητική
διάσπαση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Η΄, σ. 5609, 5610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5771, 5811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5926, 5927, 5941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 7038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8863, 8864.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5709, 5748, 5749,
5804.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 370, 379.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο

του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1465.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1955 (ΦΕΚ Α΄173) και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄, σ.
1575.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εκ µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1696, 1699.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. Δ΄, σ. 2376,
2387.
Οµιλία της σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ. 2420,
2424, 2432, 2433.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». τόµ. Ε΄,
σ. 3348.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διάδοση του Διαδικτύου. τόµ. Ε΄, σ. 3458, 3459, 3470, 3471.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4090, 4096, 4104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4370.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4744.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την υπογραφή κλαδικής σύµβασης µεταξύ τραπεζών και Ο.Τ.Ο.Ε. τόµ. Ζ΄, σ.
4754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4901-4903, 5324, 5334-5336.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5029,
5030.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5031, 5048,
5049, 5050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5445, τόµ. Η΄, σ. 5503.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης». τόµ. Η΄, σ. 5734.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5944, 5949.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Η΄, σ. 6007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6463.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6799, 6800, 6801, 6807.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. Θ΄, σ. 6996.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια.
τόµ. Ι΄, σ. 7123, 7124, 7125.
Οµιλία της στην πρόταση της για παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7124, 7125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7693, 7694.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8517.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8517, 8526, 8530.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8963, 8978.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9072, 9083.
ΧΡΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α΄,
σ. 249, 250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε΄, σ. 3171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρύθµιση θεµάτων εθνικών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεµάτων». τόµ. Ε΄, σ. 3571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Τοπικά Συµβούλια Νέων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχηµάτων-Ρυθµίσεις για τις επιβατικές
µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 4963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων». τόµ. Η΄, σ. 5924, 5935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων». τόµ. Θ΄, σ. 6672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ΄, σ. 6862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997». τόµ. Ι΄, σ. 7355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7511,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ΄, σ. 9300, 9422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». τόµ. ΙΓ΄, σ.
9519.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
537, 538, 628, 629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1118-1120, 1385, 1386, 1415, 1416.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αγορά
των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. τόµ. Β΄, σ. 1431,
1446, 1447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 3011, 3012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
τόµ. Ε΄, σ. 3397, 3398, 3412, 3413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους απολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ζ΄, σ. 5361, 5362.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 5362.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.). τόµ. Η΄, σ. 5878-5880, 5887,
5888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6253, 6254, 6258,
6259.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. τόµ. Θ΄, σ. 6345.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». τόµ. Α΄, σ. 466.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. τόµ. Α΄, σ.
591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». τόµ. Α΄, σ. 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Σύσταση «Εθνικού οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε΄, σ.
3767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση της από 31
Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α΄)». τόµ. Ε΄, σ. 3797, 3815.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». τόµ. Η΄, σ. 5577.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα πολιτισµού. τόµ. Ι΄, σ. 7314.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9316, 9317, 9330.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». τόµ. Α΄, σ.
527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Β΄,
σ. 1104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Δ΄, σ. 2797, 2798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8951.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέµατα υγείας. τόµ. Α΄, σ. 373, 380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». τόµ.
Α΄, σ. 707, 708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης». τόµ. Γ΄, σ. 2152, 2154.
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Οµιλία του σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ΄, σ.
2414, 2415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)». τόµ. Δ΄, σ. 2550.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο πρόβληµα του ιού του AIDS. τόµ. Ε΄, σ.
3116, 3125.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4099, 4100, 4111.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. τόµ. Ζ΄, σ. 5033, 5034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ΄, σ.
5460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόµων για Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)». τόµ. Η΄, σ. 6069.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». τόµ. Η΄, σ. 6241.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. τόµ.
Θ΄, σ. 6792.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αιµοδοσία και
τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. τόµ. Ι΄, σ.
7158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής
σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8014, 8015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8462.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8523.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8894.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την
προστασία των ανέργων». τόµ. ΙΒ΄, σ. 9064, 9065, 9087.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
3-10-05
4-10-05
5-10-05
6-10-05
7-10-05
10-10-05
11-10-05
12-10-05
13-10-05
1 4 -10-05
17-10-05
18-10-05
19-10-05
20-10-05
21-10-05
24-10-05
25-10-05
31-10-05
1-11-05
2-11-05
3-11-05
4-11-05
7-11-05
8-11-05
9-11-05
10-11-05
11-11-05
14-11-05
15-11-05
16-11-05
17-11-05
18-11-05
21-11-05
22-11-05
23-11-05
24-11-05
25-11-05
28-11-05
29-11-05
30-11-05
1-12-05
2-12-05
5-12-05
6-12-05
7 -12-05
8-12-05

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

1-4
5-6
7-52
53-92
93-128
129-158
159-202
203-252
253-324
325-358
359-386
387-434
435-472
473-540
541-572
573-604
605-634
635-664
665-714
715-754
755-806
807-842
843-878
879-926
927-966
967-1020
1021-1048
1049-1082
1083-1132
1133-1390
1391-1420
1421-1456
1457-1492
1493-1536
1537-1580
1581-1650
1651-1690
1691-1718
1719-1802
1803-2136
2137-2176
2177-2206
2207-2238
2239-2280
2281-2314
2315-2354

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΄
0Β΄
ΟΓ΄
ΟΔ΄
ΟΕ΄
ΟΣΤ΄
ΟΖ΄
ΟΗ΄
ΟΘ΄
Π΄
ΠΑ΄
ΠΒ΄
ΠΓ΄
ΠΔ΄
ΠΕ΄
ΠΣΤ΄
ΠΖ΄
ΠΗ΄
ΠΘ΄
¹΄

9-12-2005
12-12-2005
13-12-2005
14-12-2005
15-12-2005
16-12-2005
18-12-2005
19-12-2005
20-12-2005
21-12-2005
22-12-2005
9-1-2006
10-1-2006
11-1-2006
12-1-2006
13-1-2006
16-1-2006
17-1-2006
18-1-2006
19-1-2006
20-1-2006
23-1-2006
24-1-2006
25-1-2006
26-1-2006
27-1-2006
30-1-2006
31-1-2006
1-2-2006
2-2-2006
3-2-2006
6-2-2006
7-2-2006
8-2-2006
9-2-2006
10-2-2006
13-2-2006
14-2-2006
15-2-2006
16-2-2006
17-2-2006
20-2-2006
21-2-2006
22-2-2006

Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄

2355-2390
2391-2434
2435-2512
2513-2582
2583-2638
2639-2704
2705-2746
2747-2800
2801-2862
2863-2960
2961-3106
3107-3130
3131-3176
3177-3216
3217-3246
3247-3278
3279-3308
3309-3368
3369-3444
3445-3474
3475-3498
3499-3526
3527-3570
3571-3614
3615-3652
3653-3682
3683-3712
3713-3750
3751-3780
3781-3822
3823-3858
3859-3892
3893-3954
3955-3998
3999-4044
4045-4080
4081-4114
4115-4128
4129-4154
4155-4196
4197-4234
4235-4266
4267-4354
4355-4388

¹ Α΄
¹ Β΄
¹ Γ΄

23-2-2006

ΣΤ΄

4389-4432

24-2-2006

ΣΤ΄

4433-4464

27-2-2006

ΣΤ΄

4465-4490
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια

¹ Δ΄
¹ Ε΄
¹ ΣΤ΄
¹ Ζ΄
¹ Η΄
¹ Θ΄
Ρ΄
ΡΑ΄
ΡΒ΄
ΡΓ΄
ΡΔ΄
ΡΕ΄
ΡΣΤ΄
ΡΖ΄
ΡΗ΄
ΡΘ΄
ΡΙ΄
ΡΙΑ΄
ΡΙΒ΄
ΡΙΓ΄
ΡΙΔ΄
ΡΙΕ΄
ΡΙΣΤ΄
ΡΙΖ΄
ΡΙΗ΄
ΡΙΘ΄
ΡΚ΄
ΡΚΑ΄
ΡΚΒ΄
ΡΚΓ΄
ΡΚΔ΄
ΡΚΕ΄
ΡΚΣΤ΄
ΡΚΖ΄
ΡΚΗ΄
ΡΚΘ΄
ΡΛ΄
ΡΛΑ΄
ΡΛΒ΄
ΡΛΓ΄
ΡΛΔ΄
ΡΛΕ΄
ΡΛΣΤ΄
ΡΛΖ΄
ΡΛΗ΄
ΡΛΘ΄
ΡΜ΄
ΡΜΑ΄
ΡΜΒ΄
ΡΜΓ΄
ΡΜΔ΄

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
28-2-2006

ΣΤ΄

4491-4548

1-3-2006

ΣΤ΄

4549-4590

2-3-2006

ΣΤ΄

4591-4640

7-3-2006

Ζ΄

4641-4696

8-3-2006

Ζ΄

4697-4704

9-3-2006
Ζ΄
10-3-2006
Ζ΄
13-3-2006
Ζ΄
14-3-2006
Ζ΄
15-3-2006
Ζ΄
16-3-2006
Ζ΄
17-3-2006
Ζ΄
20-3-2006
Ζ΄
21-3-2006
Ζ΄
22-3-2006
Ζ΄
23-3-2006
Ζ΄
27-3-2006
Ζ΄
28-3-2006
Ζ΄
29-3-2006 (πρωΐ) Η΄
29-3-2006 (απόγευµα)Η΄
30-3-2006
Η΄
31-3-2006
Η΄
3-4-2006
Η΄
4-4-2006
Η΄
5-4-2006
Η΄
6-4-2006
Η΄
7-4-2006
Η΄
10-4-2006
Η΄
11-4-2006
Η΄
12-4-2006
Η΄
13-4-2006
Η΄
14-4-2006
Η΄
3-5-2006
Η΄
4-5-2006
Η΄
5-5-2006
Η΄
8-5-2006
Η΄
9-5-2006
Η΄
10-5-2006
Η΄
11-5-2006
Η΄
12-5-2006
Θ΄
15-5-2006
Θ΄
16-5-2006
Θ΄
17-5-2006
Θ΄
18-5-2006
Θ΄
19-5-2006
Θ΄
22-5-2006
Θ΄
23-5-2006
Θ΄
24-5-2006
Θ΄
25-5-2006
Θ΄
26-5-2006
Θ΄
29-5-2006
Θ΄

4705-4738
4739-4774
4775-4808
4809-4888
4889-4924
4925-4974
4975-5016
5017-5054
5055-5304
5305-5310
5311-5364
5365-5402
5403-5462
5463-5500
5501-5542
5543-5596
5597-5632
5633-5672
5673-5740
5741-5792
5793-5822
5823-5856
5857-5890
5891-5934
5935-5958
5959-5986
5987-6024
6025-6058
6059-6122
6123-6136
6137-6172
6173-6196
6197-6262
6263-6292
6293-6332
6333-6356
6357-6416
6417-6658
6659-6776
6777-6808
6809-6834
6835-6868
6869-6900
6901-6950
6951-6982
6983-7010

ΡΜΕ΄
ΡΜΣΤ΄
ΡΜΖ΄
ΡΜΗ΄
ΡΜΘ΄
ΡΝ΄
ΡΝΑ΄
ΡΝΒ΄
ΡΝΓ΄
ΡΝΔ΄
ΡΝΕ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΖ΄
ΡΝΗ΄
ΡΝΘ΄
ΡΞ΄
ΡΞΑ΄
ΡΞΒ΄
ΡΞΓ΄
ΡΞΔ΄
ΡΞΕ΄
ΡΞΣΤ΄
ΡΞΖ΄
ΡΞΗ΄
ΡΞΘ΄
ΡΟ΄
ΡΟΑ΄
ΡΟΒ΄
ΡΟΓ΄
ΡΟΔ΄
ΡΟΕ΄
ΡΟΣΤ΄
ΡΟΖ΄
ΡΟΗ΄
ΡΟΘ΄
ΡΠ΄
ΡΠΑ΄
ΡΠΒ΄
ΡΠΓ΄
ΡΠΔ΄
ΡΠΕ΄
ΡΠΣΤ΄
ΡΠΖ΄
ΡΠΗ΄
ΡΠΘ΄
Ρ¹ ΄
Ρ¹ Α ΄
Ρ¹ Β΄
Ρ¹ Γ΄
Ρ¹ Δ΄
Ρ¹ Ε΄

30-5-2006
31-5-2006
1-6-2006
2-6-2006
5-6-2006
6-6-2006
7-6-2006
8-6-2006
9-6-2006
13-6-2006
14-6-2006
16-6-2006
19-6-2006
20-6-2006
21-6-2006
22-6-2006
23-6-2006
26-6-2006
27-6-2006
28-6-2006
29-6-2006
30-6-2006
4-7-2006
5-7-2006
6-7-2006
11-7-2006
12-7-2006
13-7-2006
18-7-2006
19-7-2006
20-7-2006
25-7-2006
26-7-2006
27-7-2006
22-8-2006
23-8-2006
24-8-2006
29-8-2006
30-8-2006
31-8-2006
5-9-2006
6-9-2006
7-9-2006
12-9-2006
13-9-2006
14-9-2006
19-9-2006
20-9-2006
21-9-2006
26-9-2006
27-9-2006

Θ΄
Θ΄
Θ΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄

7011-7048
7049-7074
7075-7110
7111-7142
7143-7170
7171-7266
7267-7290
7291-7298
7299-7334
7335-7366
7367-7388
7389-7426
7427-7468
7469-7504
7505-7528
7529-7556
7557-7588
7589-7620
7621-7684
7685-7930
7931-7968
7969-8004
8005-8156
8157-8170
8171-8200
8201-8268
8269-8316
8317-8350
8351-8436
8437-8506
8507-8530
8531-8840
8841-8884
8885-8910
8911-8968
8969-8982
8983-9016
9017-9054
9055-9088
9089-9118
9119-9164
9165-9186
9187-9216
9217-9274
9275-9304
9305-9336
9337-9400
9401-9432
9433-9460
9461-9500
9501-9534

Ρ¹ ΣΤ΄

28-9-2006

ΙΓ΄

9535-9648

